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1_MEMÒRIA 
 
1.01_ANTECEDENTS 
El carrer Major de la Jonquera és la seva artèria principal, eix històric de comunicació que, com a tal, ha 
marcat la condició de la població al llarg del temps.  

Un cop desviada la carretera nacional a l’altra banda del Llobregat i amb la creació de nous centres de 
comerç a l’exterior del casc i a prop d’aquella, el carrer ha anat perdent el seu caràcter de centralitat 
comercial i urbana: actualment hi ha molts locals buits d’activitat, sobre tot al tram més estret del 
carrer.  

El pas relativament ràpid dels vehicles que hi circulen fa incòmode i, fins i tot, perillós el trànsit de 
vianants en aquest tram, tot i que els equipaments més significatius –MUME, Ajuntament, Església-, hi 
donen façana i demanarien un major confort en els itineraris a peu.    

La configuració anterior del carrer dotava als edificis d’una breu protecció (voreres) en front de la 
calçada, que estava dimensionada d’acord amb el seu passat de via de comunicació. 

La configuració actual del carrer Major, fruit d’una reforma realitzada a mitjans dels anys 90, es basa 
en la continuïtat gràfica de les línies divisòries entre calçada i voreres del tram del carrer Major al Nord 
de la Plaça Arias Comella, que travessen longitudinalment el tram de carrer Major dins el casc antic i 
marquen al mateix temps el punt baix de recollida de les aigües pluvials. Aquesta geometria lineal 
interfereix amb la sinuositat de les façanes del tram dins el Casc i fa poc clara la relació d’ocupació 
vehicle – vianant. L’aplicació del canvi de secció i la opció formal del disseny de la superfície, que 
dificulta la definició d’un efectiu punt baix, ha donat com a resultat l’alteració de la rasant de les 
façanes creant problemes d’evacuació d’aigües pluvials per a les entrades a les finques.    

La degradació dels paviments, les deficiències puntuals en l’acumulació de l’aigua de pluja i la pròpia 
pèrdua de magnetisme del carrer Major fan necessària, entre d’altres mesures, una reforma de la seva 
urbanització.  

El projecte de reforma del carrer es desenvoluparà en dues fases consecutives, de les quals aquesta és 
la segona.  
 
1.02_OBJECTE DEL PROJECTE (FASE 2) 
Aquest projecte contempla la urbanització del carrer Major entre el carrer de Pujada d'en Delhom fins el 
carrer de Les Alzines (des del núm. 80 fins al núm. 104), amb una superfície aproximada de 2.450m2, 
incloent tot l'encreuament amb aquest darrer i amb el carrer Miquel Mateu Pla, per tal de facilitar la 
continuïtat d'aquests amb la nova urbanització.  

Els objectius del Projecte són: La millora de la qualitat paisatgística de l’entorn urbà, la millora en la 
funcionalitat pel que fa a instal·lacions, la racionalització de la mobilitat de vehicles i vianants. la 
dinamització socioeconòmica del carrer Major, la promoció de la inclusió social, i la re-valorització 
patrimonial de l’entorn, entre d’altres. 

 
1.03_ESTAT ACTUAL 
La part del carrer Major objecte d’aquest projecte té una llargada total de 174m entre  la cantonada 
amb la Pujada d'en Delhom i l’encreuament amb el carrer de les Alzines. Té una secció regular 
d'amplada fixa 13m. La configuració actual, en plataforma única i una distribució de voreres de 4m i 
calçada de 5m amb doble sentit de circulació, té la característica de que els arbres estan plantats en 
mig de les voreres, dificultant el seu bon ús. L’espai reservat als vehicles en càrrega i descàrrega ocupa 
una franja més o menys contínua de la vorera Oest, entre els arbres.   

 
1.04_CONDICIONANTS 
Un dels principals condicionants que té el projecte es basa en les necessitats generades pel trànsit 
rodat. En la mesura que vagi minvant el sobre-ús del carrer per part dels vehicles, augmentarà el 
confort per als vianants i l’activitat als locals en planta baixa. 

Això requereix, en aquesta fase, d'una estricta posició dels usos lligats als vehicles, de manera que 
l'espai destinat als vianants sigui clar i delimitat i que la circulació de vehicles sigui racional i lleugera.  

 
 
1.05_PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
La qualificació del carrer és SX0, eix estructurant.  
La plaça de l’Ajuntament i els carrers del Rech i d’En Delhom tenen la qualificació SX2. 
La qualificació dels edificis residencials de l’entorn és: R1: Nucli Antic, R2: Urbà Tradicional, 
SE: Equipaments 
 
Alguns dels edificis dins l’àmbit del projecte són catalogats com a edificis d’interés:  
 Can Lloveras, c.Bosc de la Trinxeria n.27 
 Can Laporta, c. Major n.2 
 Can Dauner, c. Major n.32 
 Ca l’Armet, c. Major n.69 
 Rectoria, c. Major n.71 
 Cal Robles, c. Major n.78 
 Hostal de la Plaça, Plaça de l’Ajuntament  
 Can Viñas, Plaça de l’Ajuntament 
 Església de Santa Maria de la Jonquera, c. Major. 
 
1.06_PROPOSTA GENERAL I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA (PROJECTE FASES 1 I 2) 
El projecte global, dividit en dues fases, proposa la reurbanització del carrer Major a partir de la 
redefinició del punt baix que racionalitza la recollida d’aigües pluvials  i configura el tractament formal 
de la superfície del carrer. 

Aquest tractament respon a la voluntat de reforçar la imatge de via longitudinal, on posar en valor els 
elements situats sobre aquest antic camí que configuren actualment la vila. 

La connexió entre el carrer Carles Bosch de la Trinxeria i l’embocadura del carrer Major a Can Laporta 
s’entén com una plaça unitària que destaca l’Equipament Públic i que inclou les places d’aparcament 
de servei del Centre de Salut en una superfície de paviment mixt que juntament amb els vells plàtans 
haurà de donar el reconeixement formal necessari a l’antic traçat de la NIÍ. 

En el tram comprès entre Can Laporta i la connexió amb el Pont de Pedra es reforça la imatge de camí 
centrat sobre l’eix longitudinal, on es destaquen els punts d’interès ( Museu de l’Exili, plaça de la Vila, 
Església...).  

La connexió del carrer Major amb el Pont es re-endreça com a un espai - punt d’estada amb una nova 
plantació de til·lers i la distribució de bancs. 

Per últim, el tram entre la Plaça i el carrer de les Alzines, objecte concret del present projecte, reforça la 
configuració de passeig ampliant les dues voreres laterals i fent una nova plantació a major distància de 
les façanes. El carril central d’asfalt  connecta formalment amb el tram següent de l’antiga NIÍ.  

Es proposa com a material base de la urbanització l’ús de la pedra natural, en format de llamborda per 
a la definició del camí longitudinal, i de llosa per a les entregues laterals amb l’edificació, els espais 
destacats del recorregut i les voreres del passeig Pont/Alzines. 

L’enllumenat es realitzarà mitjançant projectors de tecnologia suportats per bàculs en el tram 
Pont/Alzines.  

 
1.07_RECULL DE DADES 
Per a la redacció del projecte s’ha disposat d’un plànol topogràfic d’un àmbit major que els del 
projecte, que ha estat posteriorment verificat i actualitzat amb un treball de camp exhaustiu que ens ha 
permès afegir o descartar elements, així com determinar la relació de marxapeus amb alçada 0, per 
exemple. (Veure ANNEX 2.01_TOPOGRAFIA I CARTOGRAFIA).  

Hem realitzat també un reportatge fotogràfic de l’àmbit i les zones d’accés, (veure ANNEX 
2.11_REPORTATGE FOTOGRÀFIC) 
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La informació sobre l’estat de les instal·lacions actuals i els serveis existents ha estat facilitada pels 
Serveis Tècnics de l’Ajuntament, Sorea i les companyies de serveis implicades. (veure ANNEX 
2.10_SERVEIS EXISTENTS, AFECTATS I NOUS SERVEIS). 
La informació sobre l’estat de les instal·lacions actuals i els serveis existents ha estat facilitada pels 
Serveis Tècnics de l’Ajuntament, Sorea i les companyies de serveis implicades. (Veure ANNEX 
2.13_SERVEIS EXISTENTS, AFECTATS I NOUS SERVEIS) 
 
1.08_MOVIMENT DE TERRES 
La proposta del moviment de terres determina l’ús i procedència de cadascun dels materials, els 
materials que es podran utilitzar per a terraplenar dins de la mateixa obra i els que s’hauran de portar a 
abocadors. Per a la realització de la proposta del moviment de terres, s’ha utilitzat com a informació de 
partida les bases cartogràfiques facilitades per l'Ajuntament de La Jonquera, les quals contenen la 
informació topogràfica del terreny. 
 
Es perfilarà el terreny fins assolir la cota adequada a les noves rasants proposades i s’estendrà una 
subbase de tot-ú de gruix variable en funció del tipus de paviment . On es faci necessària l'aportació de 
terres, aquesta es farà segons les condicions d’estabilitat del terreny actual en cada punt. (Veure 
ANNEX 2.03_MOVIMENT DE TERRES, ENDERROCS I DESMUNTATGES) 
 
1.09_DRENATGE 
Es reforçarà la capacitat de recollida de les aigües pluvials incidint, en primer lloc, en la millora de 
pendents transversals dels paviments i la redifinició dels punt baixos. En aquesta fase es conservarà el 
sistema de recollida en superfície per mitjà d'embornals, degut a que l'amplada i secció del carrer 
permeten una doble línia de recollida sobre les rigoles. (Veure ANNEX 2.05_CLIMATOLOGIA, 
HIDROLOGIA I DRENATGE)  
 
1.10_PAVIMENTS 
El carrer Major i els espais relacionats estan actualment pavimentats amb una combinació entre 
llamborda de formigó de color vermellós i llosa de pedra calissa de tonalitat rosada. El punt baix, en el 
tram que va des de l’àmbit de Can Laporta i fins haver passat la plaça Arias Comellas és un de sol, 
degut a l’amplada del carrer, que no supera els 6,80m. A partir de la Plaça, el carrer s’eixampla i passa 
a tenir dues voreres de la mateixa llamborda i una calçada central aglomerada, separada per un 
encintat de pedra granítica, en plataforma única. 

El projecte contempla substituir aquests materials per un de sol de pedra natural granítica de la zona o 
similar, de gruixos i dimensions variables en funció de la seva posició relativa i del tipus de circulació 
que hagin de suportar. El tram d'amplada regular del carrer Major, a on està prevista la circulació 
habitual de vehicles així com les zones de càrrega i descàrrega i aparcament de curta durada, estarà 
pavimentat segons una distribució de vorera - calçada - vorera, amb voreres de 4m de llosa de pedra 
natural granítica de 6cm de gruix i calçada d'aglomerat damunt d'una base de formigó. Els carrers 
transversals aniran pavimentats amb la mateixa llamborda artificial de les noves urbanitzacions dins el 
Casc. (Veure ANNEX 2.04_FERMS I PAVIMENTS) 

. 
1.11_JARDINERIA I XARXA DE REG 
El projecte de remodelació del carrer Major té com a objectiu la creació d’una imatge  integral que 
singularitzi l’eix dins del conjunt del municipi. 
La recuperació de la lectura del carrer com l'antiga via de comunicació sobre la qual s’ha desenvolupat 
la població, implica una reflexió sobre tot el traçat, més enllà del límits estrictes del projecte.  
 
En l’imaginari de tot el sud europeu que voreja la Mediterrània, les fileres de plàtans acompanyen les 
carreteres, creant una fita en el paisatge. A la Jonquera, dels plàtans que acompanyaven la NII en resta 
una sola filera a l’arribada al casc històric per Bosch de la Trinxeria. Aquells exemplars que fins la  
dècada dels cinquanta arribaven fins  la plaça Arias Comellas a costat i costat del carrer Major fins a   
 
 

 
 
l’avinguda Pau Casals, han estat substituïts per moreres, prunus pisardii i sòfores, que han estat 
esporgats moltes vegades i que estan plantats al mig de les voreres actuals. Aquests factors, així com la  
necessitat de donar a la vegetació una alçada major de tronc que permeti veure les façanes, així com 
un nou emplaçament que alliberi les voreres i delimiti la calçada, fa que proposem una nova plantació 
de plàtans, arbres idonis per aconseguir aquests efectes. 
 
La proposta d’organitzar al carrer Major l'ocupació de l’espai públic per activitats comercials (terrasses i 
comerç exterior) fa necessari replantejar la ubicació actual de l’arbrat al mig de les voreres, que dificulta 
la continuïtat de pas dels vianants, l’exposició exterior dels productes comercials i la implantació de 
terrasses. La proposta de tornar a plantar plàtans al tram del carrer Major comprès entre Arias Comellas 
i el passeig de Pau Casals es justifica amb els següents raonaments: 
 

 _Coherència amb l’esperit del projecte general de redibuixar un paisatge comprensible per als 
jonquerencs i visitants. 
_Acotació (emmarcat) del tram de la via de comunicació històrica, origen de la població, entre 
els dos trams del traçat rectilini de l’antiga carretera (NII). 
_Estructura dels arbres, que convenientment formats (fletxats: port i guia de creixement natural) 
i plantats al portell, esdevindran elements amb la copa per damunt de les edificacions, 
permetent una percepció global de les façanes.  
 

Valors propis de l'espècie:  
_Des del punt de vista ambiental, és un arbre amb un considerable valor com a regulador de la 
temperatura i de la humitat. 
_Resistència i flexibilitat al vent. A nivell biomecànic, la seva fusta verda presenta una elevada 
resistència tant a la compressió com a la tensió. Aquesta espècie disposa d’abundants radis 
medul·lars que li confereixen una considerable estabilitat i eviten les fractures per cisalla. 
_Espècie d’una elevada capacitat de compartimentació de les ferides, regeneració de l’escorça i 
amb pocs requeriments de manteniment,  
_La frescor i lluminositat de l’ombra i del color de fulles i soca són valorats des de l’antiguitat. 
_Referent a les al·lèrgies relacionades amb l’arbrat, cal tenir en compte  les condicions eòliques 
del municipi, que mantenen la qualitat de l’aire, i el fet que aquestes tenen una incidència molt 
major en ambients urbans. 
 

EN RESUM:  LES CARACTERÍSTIQUES MORFOLÒGIQUES DEL NOU ARBRAT  HAN DE FER LLEGIBLE LA 
CONFIGURACIÓ URBANA DE L’INDRET, PER TANT CALDRIA DEBATRE AMB EXPERTS EN 
AL·LERGOLOGIES I EN BOTÀNICA LA TRIA DE LES DUES ESPÈCIES NECESSÀRIES .  
 
1.12_ENLLUMENAT 
(Veure ANNEX 2.07_ENLLUMENAT PÚBLIC, ESTUDI LUMÍNIC 
 
1.13_MOBILIARI 
El mobiliari el constitueixen bàsicament els bancs i les papereres. 
Proposem un tipus de banc en aquesta fase: un banc de fusta amb estructura d'acer pintat, amb o 
sense respatller que pot combinar-se en una mateixa alineació amb el respatller a una u altra banda. 
Això permet una bona flexibilitat d'ús, d'acord amb les necessitats del lloc.  
Pel que fa a les papereres, es proposa el mateix model que s'utilitza actualment a la Jonquera.  
 
1.14_TERMINIS OBRA  
En compliment del paràgraf “e” de l’article 107 del títol segon de la Llei 30/2007 Contratos del Sector 
Público, de 30 d’octubre de, es redacta en l’Annex 2.15_ PLA D’OBRES on s’estudia amb caràcter 
indicatiu el possible desenvolupament de les obres. S’ha estimat que el període d’execució de les obres 
és de 25 setmanes per a la fase 2. (Veure ANNEX 2.14_PLA D'OBRES) 
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1.15_CALENDARI D’OBRES 
El condicionant més rellevant de l'obra, és la substitució de la xarxa de pluvials i residuals, així com el 
pas de les noves instal·lacions i el soterrament de les línies de telèfon. La col·locació del paviment 
també incidirà en el temps de durada de les obres.   
(Veure ANNEX 2.14_PLA D’OBRES) 
 
1.16_PERÍODE DE GARANTIA  
El període de garantia serà el que defineixi el Plec de Clàusules Administratives de la licitació sens 
perjudici de l'establert al Plec de Prescripcions Tècniques que s'adjunta al projecte. 
Rebudes les obres, començarà a córrer el termini de garantia que serà de 1 any. 
 
1.17_NORMATIVA APLICABLE 
General: 
- Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 4436 de 26/07/2005) 
- Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi. 
Intervenció dels bombers (BOE 28/03/2006) 
- Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els 
edificis,complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC 
núm.2005 de 30/01/1995) 
- Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. Capítol1: 
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 
- Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: 
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 de 
28/04/1995) 
- Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics 
urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007) 
- Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003) 
 
Vialitat: 
- Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de 
firme”, de la instrucción de Carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
- Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
- Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” (BOE núm. 28 de 
2/02/2000) 
- Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje 
superficial” (BOE 17/09/1990) 
- UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
- Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras” (BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 
 
Posteriors modificacions: 
- Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 
- Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 
- Ordre Circular 293/86 T. 
- Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 
- Ordre Circular 295/87 T 
- Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació passa a denominar-se 
PG-4) 
- Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 

 
 
- Ordre Circular 299/89. 
- Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 
- Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 
- Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 
- Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 
- Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 
- Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
PrescripcionsTècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants 
hidràulics i lligants hidrocarbonats  (BOE 22/1/2000). 
- Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, 
abalisament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). 
- Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 
- Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 
- Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. 
(BOE 6/03/2002) Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen 
determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a  
 
 
 
Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de 
l’11 de juliol). 
- Ordre Circular 8/01. 
- Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments. 
 
Genèric d'instal·lacions urbanes: 
- Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
- Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es 
modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 
de 25/09/1992) 
- Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
- Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 
Xarxes de proveïment d'aigua potable: 
- Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic 
hidràulic. (BOE 6/6/2003) 
- Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya (DOGC 21/11/2003) 
- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua i el consumo humano (BOE 21/02/2003) 
- Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
aguas. (BOE 24/07/01) 
- Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. (DOGC 22/07/99) 
- Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua (BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
- Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento” 
- Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
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Xarxes de distribució d'energia elèctrica: 
- Llei 54/1997 del Sector elèctric 
- Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució comercialització 
d’instal·lacions d’energia elèctrica. (BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 
13/03/2001) 
- Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament 
elèctric. (DOGC 18/12/2001) 
- Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Fecsa-Endesa. Normes tècniques particulars 
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç (BOE: 22/2/2007) 
- Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”. (BOE núm. 311 de 
27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969) 
- R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (BOE núm. 224 
18/09/2002).  
En particular: 
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
- Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas y centros de transformación” (BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció 
d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83) 
- Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación” (BOE núm. 183 de 01/08/1984) 
- Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. (BOE núm. 152 
de 26/06/1984) 
- Especificacions tècniques de companyies subministradores 
- Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient (DOGC 
12/06/2001) 
- R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 
Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE núm. 224 18/09/2002) 
- Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
1.18_CLASSIFICACIÓ CONTRACTISTA. REVISIÓ DE PREUS  
Introducció 
En el present punt, s’estableixen els requisits mínims (classificació) que hauran de complir les empreses 
licitadores de les obres contemplades al present “PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL CARRER MAJOR DE 
LA JONQUERA”, així com la necessitat o no de preveure una fórmula per a la revisió dels preus de 
l’obra.  
La fórmula de revisió de preus serà aquella que fixa el Plec de clàusules administratives particulars de la 
licitació. 
Classificació del Contratista. 
 D’acord amb la legislació vigent, els contractes d’obra es classifiquen en categories segons la seva 
quantia. L’expressió de la quantia s’efectuarà per referència al Valor Estimat del Contracte abans d’IVA 
quan la durada d’aquest sigui igual o inferior a un any, i per referència al valor mitjà anual del mateix, 
quan es tracte de contractes de durada superior. 
La classificació exigible als contractistes per a presentar-se a la licitació de les obres és la següent: 
GRUP:  G (Vials i pistes) 
SUBGRUP: 6  (obra viària sense qualificació específica) 
CATEGORIA: 4  (quantia superior a 500.000€) 
 
 

 
 
Revisió de Preus 
El termini d’execució de les obres és inferior al termini fixat per la “llei de contractació del servei 
públic”, a partir del qual es fa necessari l’aplicació de revisió de preus, i per tant no es preveu cap tipus 
de revisió de preus. S’ha utilitzat la base de dades: BEDEC2017 
 
 
1.19_PRESSUPOST DE L’OBRA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 27 de juliol de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Signat: 
Olga Tarrasó Climent 
ESPINÀS I TARRASÓ SCP 
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2_ANNEXES 
 
ANNEX 2.1_TOPOGRAFIA I CARTOGRAFIA:  
 
La topografia existent s’ha extret del topogràfic realitzat per l’empresa GIRONÈS BARTRINA TOPOGRAFIA. 
Presa de dades: Gener 2017 
 
 
 
  



   

      
 

 
PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR DE LA JONQUERA.    FASE II  JULIOL 2017 DOC 01 - 2 2 

 

ANNEX 2.2_TRAÇAT, REPLANTEJAMENT I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 
 
 
S'han pres 3 punts com a punt d'inici de replanteig de l'àmbit d'actuació.  
 
El punt d'inici de replanteig 1 es situa a l'extrem SE de l'àmbit, amb les següents coordenades: 
X=489644.818  Y=4695906.028 
 
El punt d'inici de replanteig 2 es situa a l'extrem SO de la plaça d'Aries Comelles amb les següents 
coordenades: 
X=489524.439  Y=4696219.133 
 
El punt d'inici de replanteig  es situa a l'extrem NE de l'àmbit amb les següents coordenades: 
 
X=489513.609  Y=4696432.026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   

      
 

 
PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR DE LA JONQUERA.    FASE II  JULIOL 2017 DOC 01 - 2 3 

 

 
 
 
  



   

      
 

 
PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR DE LA JONQUERA.    FASE II  JULIOL 2017 DOC 01 - 2 4 

 

ANNEX 2.3_MOVIMENT DE TERRES, ENDERROCS I DESMUNTATGES 
 
L’execució de les obres definides implica realitzar operacions d'enderrocs i de moviment de terres per 
executar la nova caixa de paviment d'acord amb la nova rasant projectada i les rases de les diferents 
instal·lacions. 
 
Cal destacar que el carrer haurà de romandre en servei, mantenint l'accés a habitatges, locals i accessos en 
general amb un ample hàbil de pas per veïns i usuaris, havent d'executar l'enderroc del paviment de 
voreres i de calçada per fases. 
 
Donada la naturalesa dels materials existents i de la profunditat a la que es treballarà, es preveu que seran 
excavables mitjançant maquinària convencional de moviment de terres, tipus retroexcavadora i 
retroexcavadora amb martell.  
 
Es considera que la major part dels materials procedents de l'excavació a la zona d’estudi, són tolerables, i 
en conseqüència aptes per al rebliment de rases i pous. Malgrat això, el reblert de les rases de 
clavegueram es farà amb material 50% procedent de l'excavació i 50% sorra d'aportació. 
 
Durant l'excavació de les rases de clavegueram s'han considerat que el 50% serà en terreny de trànsit, el 
25% en roca tova i el 25% en roca dura. 
 
Les parets de les rases excavades seran estables temporalment gairebé verticals vistes les alçades mitges a 
excavar. 
 
S'ha comptabilitzat la retirada de les canalitzacions, conduccions i instal·lacions a renovar.  
 
A nivell pressupostari, el transport i deposició a abocador o a planta de reciclatge es troben inclosos al 
corresponent capítol de gestió de residus. 
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ANNEX 2.4_PAVIMENTS:  
 
Tots els paviments s'executaran a superfícies actualment pavimentades i totalment consolidades. Així, i 
donada la naturalesa del sòl existent, es considera que l'esplanada és adequada i es compactarà la 
coronació al 98%PM. A l'inici de les obres s'executaran plaques de càrrega per a confirmar aquest extrem i 
verificar la categoria d'esplanada existent. 
 
Finalment i com a prescripció general, a l’execució de paviments després de les excavacions o rases, caldrà 
respectar els sobre amples per reparacions o execució de rases establert per l’ACEFAT i que consten de 
0.30 m a cada costat per a les capes de formigó, i 0.50 cm a cada costat de la rasa per a les capes 
d’asfalt. 
 
 
  



Client: AJUNTAMENT DE LA JONQUERA 
P1709300F 

Obra: Paviment per trànsit de cotxes a la Jonquera 
Adreça: 
Població: La Jonquera 

Núm. d’obra: C5178 C171489 

Destinatari: 
Expedient: C17X9769 Albarà: 13956 
La seva referència: 
Data de recepció: 28/06/2017 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Dates assaig/s: Inici: 28/06/2017 Final: 14/07/2017 

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D’AQUEST INFORME. 
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A 
LA MOSTRA ANALITZADA 

Plaça de L’Ajuntament,3 
17700 - LA JONQUERA

CECAM Celrà, 14/07/2017   Full 1 de 3.

ACTA DE RESULTATS

Observacions: (**) Assaigs inscrits al registre de Laboratori amb Declaració Responsable. Podeu consultar l’abast a 
http://www.gencat.cat 

Director tècnic    Cap d’àrea 

  
   
   
   
   

Joaquim Petit Boyero Maria Vidal Font 

L’incertesa dels valors quantitatius està a disposició del client en cas que aquest ho demani. 
Conforme a l'establert a  la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les dades personals que ens han proporcionat són confidencials 
i formen part dels fitxers de l'empresa. El nostre objectiu amb aquest fitxer és agilitzar la nostra gestió i servei, també proporcionar informació referent als nostres productes i 
serveis, tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho en persona o per escrit, adjuntant còpia d'un 
document acreditatiu. 

DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA: 2 blocs de pedra de mides 50x50x50 cm aproximadament 
PRESA DE MOSTRA: Entregada pel peticionari. 

Quantitat Codi Descripció de l’assaig 

1 TP12  Mecanitzat de provetes. 

Detall de les mostres entregades pel peticionari Detall de les mostres mecanitzades
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Pol. Industrial - C. Pirineus / 17460 CELRÀ / T 972 492 014 / F 972 494 117 / CelràCelrà
La relació actualitzada d’acreditacions es pot consultar a www.cecam.comwww.cecam.com

CERÀMICA I VARIS Client: AJUNTAMENT DE LA JONQUERA 
P1709300F 

Obra: Paviment per trànsit de cotxes a la Jonquera 
Adreça: 
Població: La Jonquera 

Núm. d’obra: C5178 C171489 

Destinatari: 
Expedient: C17X9769 Albarà: 13956 
La seva referència: 
Data de recepció: 28/06/2017 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Dates assaig/s: Inici: 28/06/2017 Final: 14/07/2017 

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D’AQUEST INFORME. 
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A 
LA MOSTRA ANALITZADA 

Plaça de L’Ajuntament,3 
17700 - LA JONQUERA

CECAM Celrà, 14/07/2017   Full 2 de 3.

ACTA DE RESULTATS

Observacions: (**) Assaigs inscrits al registre de Laboratori amb Declaració Responsable. Podeu consultar l’abast a 
http://www.gencat.cat 

Director tècnic    Cap d’àrea 

  
   
   
   
   

Joaquim Petit Boyero Maria Vidal Font 

L’incertesa dels valors quantitatius està a disposició del client en cas que aquest ho demani. 
Conforme a l'establert a  la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les dades personals que ens han proporcionat són confidencials 
i formen part dels fitxers de l'empresa. El nostre objectiu amb aquest fitxer és agilitzar la nostra gestió i servei, també proporcionar informació referent als nostres productes i 
serveis, tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho en persona o per escrit, adjuntant còpia d'un 
document acreditatiu. 

Quantitat Codi Descripció de l’assaig 

1 PD06A 
**

Rajola de pedra natural. Paviment exterior. Resistència a la flexió, segons UNE-EN 
1341:2002, UNE-EN 1341:2002 Erratum 2004 i UNE-EN 12372:2007. 

LLARGADA AMPLADA CANTELL F L TENSIÓ RUPTURA
Lt (mm) b (mm) h (mm) (Kp) (mm) (N/mm2)
300,2 50,4 49,2 476 250,0 14,3 D
300,1 50,9 49,1 502 250,0 15,0 D
300,2 50,5 49,1 451 250,0 13,6 D
300,1 48,7 49,5 510 250,0 15,7 D
300,2 49,5 50,2 514 250,0 15,2 D
300,1 48,9 49,9 500 250,0 15,1 D
300,5 49,4 49,9 494 250,0 14,8 D
299,9 50,6 50,3 537 250,0 15,4 D
300,3 49,5 49,4 490 250,0 14,9 D
300,2 48,6 51,2 480 250,0 13,9 D

14,8
Desviació Estàndard de la mostra 0,665

VALOR MÍNIM ESPERAT (segons Annex A UNE-EN 12372) 13,4

F Es la càrrega de ruptura de la proveta (Kp) POSICIÓ
Lt Es l'amplada de la cara sotmesa a l'esforç (mm) A (la força s'aplica perpendicular a la direcció dels plans d'anisotropia)
L Es la distància entre els rodets de recolzament (mm) B (la força s'aplica paral·lela a la direcció dels plans d'anisotropia)
b Es l’amplada de la proveta (mm) C (la força s'aplica perpendicular al cantell dels plans d'anisotropia)
h Es l'alçada de la proveta en (mm) D (No es detecten ni estan marcats els plans d'anisotropia)

No es detecten ni estan marcats els plans d'anisotropia.

3
4
5
6

VALOR MIG DE LA MOSTRA MOSTRA

(*) 1 Mpa = 1 N/mm2 = 10,2 Kp/cm2

OBSERVACIONS: 

2

9
10

POSICIÓNº
PROVETA

1

7
8

PREMSA PREMSA DE FLEXIÓ: M-868 CONTROLS S.A. C0016/E Núm 0106050 0-300 kN  Esc. 1/10  Classe ISO 7500/1:0
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Client: AJUNTAMENT DE LA JONQUERA 
P1709300F 

Obra: Paviment per trànsit de cotxes a la Jonquera 
Adreça: 
Població: La Jonquera 

Núm. d’obra: C5178 C171489 

Destinatari: 
Expedient: C17X9769 Albarà: 13956 
La seva referència: 
Data de recepció: 28/06/2017 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Dates assaig/s: Inici: 28/06/2017 Final: 14/07/2017 

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D’AQUEST INFORME. 
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A 
LA MOSTRA ANALITZADA 

Plaça de L’Ajuntament,3 
17700 - LA JONQUERA

CECAM Celrà, 14/07/2017   Full 3 de 3.

ACTA DE RESULTATS

Observacions: (**) Assaigs inscrits al registre de Laboratori amb Declaració Responsable. Podeu consultar l’abast a 
http://www.gencat.cat 

Director tècnic    Cap d’àrea 

  
   
   
   
   

Joaquim Petit Boyero Maria Vidal Font 

L’incertesa dels valors quantitatius està a disposició del client en cas que aquest ho demani. 
Conforme a l'establert a  la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les dades personals que ens han proporcionat són confidencials 
i formen part dels fitxers de l'empresa. El nostre objectiu amb aquest fitxer és agilitzar la nostra gestió i servei, també proporcionar informació referent als nostres productes i 
serveis, tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho en persona o per escrit, adjuntant còpia d'un 
document acreditatiu. 

Quantitat Codi Descripció de l’assaig 

1 PD50 
**

Rajola de pedra natural. Paviment exterior. Resistència a la desgast, segons UNE-
EN 1341:2002 i UNE-EN 1341:2002 Erratum 2004. 

LLARG AMPLE
DIMENSIONS DE LA PROVETA: 120,0 90,0 mm

ABRASIU: >2,5 ltr  de corindó blanc de gra 80, segons FEPA 42 F 1984
VELOCITAT DE GIR: 75 revolucions per minut.

PROVETA A-B

1 15,8

2 15,2

3 15,9

4 16,4

5 16,3

6 16,4

0,0

LONGITUD DE DESGAST
CORREGIDA (mm)

DESCRIPCIÓ DE LA CARA VISTA:

VALOR MIG DE DESGAST
CORREGIT (mm)

16,0

Acabat superficial rugós i abuixardat
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ANNEX 2.5_DRENATGE:  
 
Introducció 

Actualment el carrer Major entre el carrer de Miquel Mateu Pla i el carrer de la pujada d'en Delhom te xarxa 
unitària amb un únic col·lector de 400 mm.   

La captació de l'aigua d'escorrentiu està solucionat amb embornals ubicats als encintats que marquen la 
separació de la vorera amb la calçada. 

Per altra banda, les aigües residuals dels edificis del cantó muntanya vessen a aquests col·lectors mentre que 
gairebé totes de la banda riu vessen cap al punt baix, cap al riu. Molts del edificis tenen la sortida d'aigües pluvials 
directament a la vorera, sense estar conduïdes. 

 
Actuació projectada 

El projecte preveu la renovació completa de la xarxa de sanejament del tram del carrer Major dins de l'àmbit 
d'obra, amb l'enderroc del col·lectors existents i l'execució d'una xarxa completament separativa amb nous col·lectors. 

Alhora, es preveu la renovació dels claveguerons existents i l'execució dels de pluvials que manquen. No es 
faran registrables però es preveu l'aixecament topogràfic de cadascuna de les arquetes cegues de forma que estiguin 
perfectament documentada la seva ubicació. 

S'executaran també els pous de registre corresponents i es connectaran els col·lectors que discorren sota els 
carrers perpendiculars allà on escaigui, actuant també puntualment en algun tram d'aquests carrers on la xarxa 
encara no és separativa. 

Els col·lectors proposats seran de PVC tipus teula SN4, de diferents diàmetres segons els càlculs, amb dau de 
formigó de protecció. 

Els marcs i tapes dels pous de registre seran classe E600 donat que la seva geometria garanteixen una 
correcta trobada amb el paviment i la base de formigó, quedant ben fixats. 

Les reixes dels embornals seran classes D400. Alc carrers perpendiculars, s'incorporaran noves reixes 
interceptores als punts escaients, recuperant les reixes actuals de 50cm de llum i se n'executaran de totalment noves 
de 20cm d'amplada. 
 
Càlculs hidràulics 

L'objectiu dels càlculs és dimensionar els col·lectors de residuals i pluvials de l'àmbit de projecte i comprovar 
la suficiència del número de reixes d'embornal proposat.. 

Així, per un costat es calcula la intensitat de pluja i els cabals generats a cada conca (superfície d'aportació a 
la canal de formigó) i, per l'altre, la capacitat de la canal. 

El valor de la intensitat horària de pluja s’ha calculat segons la Instrucción 5.2-IC “Drenaje superficial”. La 
pluja per al període de retorn de 10anys. 

La pluja màxima diària s'ha calculat segons la plublicació del Ministeri de foment de Máximas lluvias diarias 
en la España Peninsular.(1999). 

 
 
Per als embornals s'estima un temps de concentració de 3 min 

 

Per als col·lectors s'estima un temps de concentració de 3 min 

 
 
 
 
S’adjunta taula resum amb resultats obtinguts: 
 
 

Pd (mm) tc (min) t(hores) Id (mm) I1/Id It 

124 mm 3,00 0.05 5,40 11,00 273,00 
124 mm 10,00 0,10 5,40 11,00 154,00 

 

 Conques d'aportació-embornals: 
La recollida d'aigua pluvial de les cobertes de les edificacions que actualment aboquen a la vorera es 

connectarà al clavegueram existent, per tant per al càlcul dels embornals només es considerarà la aportació de 
l'escorrentiu superficial sobre el carrer. 

La ubicació dels embornals es defineix als plànols de projecte, però s'acabarà d'ajustar a obra en funció de 
l'especejament i sempre evitant que quedi cap punt baix sense un element de captació. 

  

 
 

 Capacitat de l'embornal 
L'amplada de la calçada oscil·la entre 13.90- 13.40 m. 
El pendent longitudinal és aproximadament del 1.00% i tansversalment els pendents són del 1.5-2.50%. 
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Donat que la calçada està en bombeig i tenint en compte que els embornals estan separats 31.00 m. La 
superfície de captació dels embornals serà de:  210 m2 
El cabal associat per a un periòde de retorn de 10 anys i un tésmps de concentració de 3 minuts és de 
Q=14.33 l/s 
 
Les reixes tenen capacitat suficient. 

 

 

 

 Conques d'aportació-Colectors: 

Per al dimensionat dels col·lectors del carrer Major i carrers perpendiculars s'han estudiat les conques 
d'aportació que poden afectar a la recollida pluvial. 

A continuació s'adjunta el plànol amb les conques d'aportació, s'inclou la superfície de teulada 

  
 
El model hidrològic emprat serà el racional utilitzant les millores introduïdes per Témez, en el qual s’obté el 

cabal a conduir per la canonada a partir de l’expressió: 
 

SCIQ h   / 3600000 

on, 

Q  Cabal en m3/s. 
S= conca Ha 
Ih  Intensitat màxima horària en mm/h. 
C  Coeficient d’escorrentiu per a l’àrea tributària de cada pou. 

 
conca Sup (m2) Sup (Ha) Ih (mm) C Q (m3/s) 

1 7.810 0.78 154,00 0.70 0.231 
 

 Capacitat col·lectors pluvials  
 

Aplicant al fórmula de manning per a tubs de PVC de diàmetre: 
 

L’establiment del diàmetre de cada un dels trams es farà usant la fórmula de Manning que és: 

n
SiRQ

2
1

3
2

h 
  

on 
Rh  Radi hidràulic que en seccions circulars equival a Rh = 0.5 * R. 
i  Pendent disponible. 
S  Àrea de la canonada. 
n  Coeficient de rugositat de Manning. 
 

tub 
Diàm. 

Interior (mm) A (m2) Pm n 

 
 

mmin Q (m3/s) 

400 364 0.104 1.14 0.012 1,50% 0.25 
 
Els carrer tindran un col·lector de diàmetre 400 mm.  
El col·lector de pluvials desagüarà al col·lector unitari que creua perpendicularment a l'alçada del carrer de la 

Pujada d'en Delhom. Aquesta connexió tindrà un sobreeixidor cap al col·lector del carrer Major. Tal com s'indica als 
plànols de projecte. 

 
 

 Capacitat col·lectors de residuals 

 
El col·lector de residuals s'ha dimensionat per criteris de manteniment. El pendent mínim serà de l'1% i el 

diàmetre  del col·lector de 315 mm. 
L’aportació xarxa s’ha realitzat en funció de l’àrea tributària a raó d’1l/s Ha, de forma que el cabal s’ha 

estimat en 4.6 l/s, afectats per un coeficient punta de 4 en episodis de pluja sent el cabal punta de 18.4 l/s (0.018 
m3/s) 

 
 
Aplicant al fórmula de manning per a tubs de PVC de diàmetre: 

 
L’establiment del diàmetre de cada un dels trams es farà usant la fórmula de Manning que és: 

n
SiRQ

2
1

3
2

h 
  

on 
Rh  Radi hidràulic que en seccions circulars equival a Rh = 0.5 * R. 
i  Pendent disponible. 
S  Àrea de la canonada. 
n  Coeficient de rugositat de Manning. 
 

tub 
Diàm. 

Interior (mm) A (m2) Pm n 

 
 

mmin Q (l/s) 

315 285 0.064 0.89 0.012 1% 0.091 
 

 Claveguerons 
El projecte inclou la cala per a detectar els claveguerons existents (residuals i pluvials) la seca connexió i 

conducció a una arqueta cega i finalment la connexió la col·lector amb peça tipus "clip" o bé la connexió a pou. 
 

1 
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Totes les escomeses seran registrades i identificada per les seves coordenades UTM. 
 

 Materials 
 
Les canonades seran de PVC SN=4KN/m2, color teula llis, recoberts de formigó. Per a la realització dels 

col·lectors que connecten els embornals amb la xarxa principal es col·locaran canonades de D250mm de les mateixes 
característiques amb un pendent mínim del 5%, sempre recoberts de formigó.  

Els pous de registre i embornals seran prefabricats de formigó, de totxo massís arrebossat interiorment de 
30 cm o de formigó in situ. El pous seran quadrats de 70x70cm interiors, amb tub passant amb mitja canya i amb 
tapa de registre rodona de 70 cm de pas lliure tipus E600. Les tapes de registre compliran la norma UNE EN 124 i 
estaran marcades amb el segell d’una empresa certificadora acreditada per l’ENAC o equivalent europeu.  

Els embornals seran tipus D-400 disposaran d’una amplada interior igual a 30 cm i disposaran d’una 
pendent interior en solera que permeti conduir les aigües cap al tub de sortida.  
Als plànols de projecte es pot observar amb major detall la xarxa projectada, així com els detalls dels diversos 
elements que la componen. 
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ANNEX 2.6_ GEOTÈCNICA I GEOLOGIA 
 

S'adjunta el Mapa Geológico de España elaborat per l'InstitutoGeológico y Minero de España, al 1987 
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Per a l'execució de les obres previstes d'urbanització no es requereix cap geotècnic específic.  
 
D'acord amb la informació disponibles, s'ha considerat que el 50% del sòl serà terreny de trànsit, el 25% 
roca tova i el 25% roca dura. 
 
Les parets de les rases excavades seran estables temporalment gairebé verticals vistes les alçades mitges a 
excavar. 
 
Finalment, tots els paviments s'executaran a superfícies actualment pavimentades i totalment consolidades. 
Així, i donada la naturalesa del sòl existent, es considera que l'esplanada és adequada i es compactarà la 
coronació al 98%PM. A l'inici de les obres s'executaran plaques de càrrega per a confirmar aquest extrem i 
verificar la categoria d'esplanada existent. 
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2.7_ENLLUMENAT PÚBLIC . ESTUDI LUMÍNIC 
 

2.7.1_Memòria enllumenat 
2.7.2_Càlculs elèctrics 
2.7.3_Càlculs lumínics (estudi lumínic) 
2.7.4_Documentació quadres  
2.7.5_Plec de condicions particulars d’instal·lacions elèctriques 
2.7.6_Estudi de Seguretat i Salut d’instal·lacions elèctriques 

 
2.7.1_MEMÒRIA ENLLUMENAT 

 
1. INTRODUCCIÓ 

 
L’objecte del present projecte comprèn la descripció dels treballs a realitzar així com les característiques 
tècniques i els càlculs de la instal·lació elèctrica per a l’enllumenat públic del carrer major de la Jonquera. 

 
Per realitzar els càlculs s’han tingut en compte totes les normatives aplicables. 
 
Es mantenen els criteris de material i tipus d’instal·lació que els serveis tècnics de l’Ajuntament estan 
utilitzant a la resta de les seves instal·lacions. 
 
Aquest projecte està dividit en dues fases i contempla la modificació de dos quadres d’enllumenat existents, 
i es preveu la substitució de l’enllumenat existent que dona servei al carrer major per tecnologia LED. 
 
     1.1_Descripció de la instal·lació existent 
Actualment el carrer major disposa d’una instal·lació d’enllumenat públic formada per lluminàries tant de 
vapor de sodi com de vapor de mercuri amb potències d’entre 70 W fins a 250 W. Els punts de llum 
pertanyents a la segona fase d’execució de l’obra (entre la plaça Arias Comellas i el carrer Miquel Martí i 
Pol), s’ubiquen en bàculs i la instal·lació transcorre soterrada.  
 
La instal·lació actual penja de dos quadres elèctrics:  
 

 Quadre 011: Ubicat al carrer Major 136 amb una potència contractada de 31,5 Kw. D’aquest 
quadre en deriven també 4 línies d’il·luminació de les que se’n veuran afectades dues durant la 
segona fase d’execució del projecte. Segons els càlculs realitzats, la potència instal·lada actualment 
és d’uns 13.279 W, repartides en 58 lluminàries de vapor de sodi i vapor de mercuri.   

 
D’aquest quadre, 2 línies d’il·luminació no patiran cap tipus de modificació. No obstant, degut a la intenció 
de substituir les lluminàries pertanyents a les altres línies d’il·luminació, el quadre serà modificat per tal 
d’adequar-se a la nova instal·lació.  
 
Els quadre 011 d’enllumenat dels que penja la instal·lació actual té les següents característiques:  

 
Taula 1: Característiques del quadre elèctric existent  

 
D’aquest quadre surten les següents línies d’il·luminació:  

 L011/01: 9 lluminàries de Vapor de sodi/mercuri de 250W. 
 L011/02: 2 lluminàries de Vapor de sodi de 70 W i 21 lluminàries de Vapor de sodi/mercuri de 

250W 
 . L011/03: 2 lluminàries de Vapor de mercuri de 125 W, 4 lluminàries de Vapor de sodi/mercuri de 

250W i 11 lluminàries de 150W de vapor de sodi 
 L011/04: 9 lluminàries de Vapor de sodi de 150 W 

 
La distribució d’aquestes línies s’annexa al final d’aquesta memòria. 
 
     1.2_Descripció de la instal·lació a realitzar 
Es proposa substituir la il·luminació actual formada per lluminàries de vapor de sodi i mercuri per tecnologia 
LED. La nova instal·lació d’enllumenat transcorrerà soterrada en tot l’àmbit del projecte i penjarà del quadre  
d’enllumenat existent 011. Les lluminàries s’ubicaran sobre bàculs o en façana depenent de la zona del 
carrer. A continuació es detalla la proposta per aquesta segona fase del projecte:  
 
Fase2 
Aquesta segona fase d’execució afectarà la resta de l’àmbit del projecte, és a dir, el tram comprés entre la 
plaça d’Aries comelles i el carrer Miquerl Martí i Pol.  En aquest cas només hi haurà afectació en el quadre 
011. Només es veuran modificades les línies 3 i 4 pertanyents a aquet mateix quadre. S’ha de tenir en 
compte que s’ha previst que la nova instal·lació es realitzarà a continuació de les dues línies existents. Es 
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mantindrà la instal·lació existent pels fanals que estan fora de l’àmbit del projecte i s’empalmarà la nova 
instal·lació a continuació de cada línia.  
 
La modificació del quadre haurà de contemplar: 

 Modificació de la L3: Retirada de 5 lluminàries existents i instal·lació de 6 noves amb les següents 
característiques:  

 
o 6 columnes de 6 metres d’alçada formades per lluminària tipus LED de 56W  

 
Es mantindrà la instal·lació existent fins al punt de llum 011/03/011. A partir d’aquest punt de llum es 
connectarà la nova instal·lació a través d’un pericó existent. S’ha de tenir en compte que s’haurà de 
connectar a la nova línia les lluminàries existents 011/03/011 i 011/03/012 del carrer Miquel Martí Pol.  
 

 Modificació de la L4: Retirada de 5 lluminàries existents i instal·lació de 5 noves amb les següents 
característiques:  

 
o 5 columnes de 6 metres d’alçada formades per lluminària tipus LED de 56W  

 
Es mantindrà la instal·lació existent fins al punt de llum 011/04/014. A partir d’aquest punt de llum es 
connectarà la nova instal·lació a través d’un pericó existent.  
 

 
La resta de línies existents que pengen del quadre no seran modificades en cap cas. 
 
     1.3_Normativa aplicable 
Les diferents normatives que s’apliquen a aquesta instal·lació són: 

 Reglamento Electrotécnico para BajaTensión e InstruccionesTécnicasComplementarias, aprobado por 
el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

 Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico para BajaTensión del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CódigoTécnico de la Edificación. 
 Decret 363/2004 de 24 d’agost de regulació del procediment administratiu per l’aplicació del REBT. 
 Resolució ECF-4548-2006, de 29 de desembre, per la qual s’aproven a FECSA-ENDESA les normes 

tècniques particulars relatives a la xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 
 Norma UNE 72163 Niveles de iluminación. Asignación de Tareas. 
 Norma UNE-EN 60617: Símbolosgráficos para esquemas. 
 Norma UNE 21144-3-2: Cables eléctricos. Cálculo de la intensidadadmisible. Parte 3: Secciones 

sobre condiciones de funcionamiento. Sección 2: Optimizacióneconómica de las secciones de los 
cables eléctricos de potencia. 

 “Plec de condicions tècniques d’enllumenat públic de l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
     1.4_Estudi lumínic 
Per al càlcul de la il·luminació, s'ha utilitzat el mètode punt per punt. L’estudi lumínic realitzat s’annexa a 
aquesta memòria. Per determinar la il·luminació total en qualsevol punt, s'hauran de considerar totes les 
intensitats d'il·luminació que incideixin en aquest punt des de qualsevol punt de llum que actuï efectivament 
sobre ell.  
 
Per a la realització de l’estudi lumínic s’ha d’introduir un factor de manteniment del 70% a no se que 
s’incloguin els arbres que aleshores es pot adequar a un factor de manteniment del 80%.  
 

2. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 
     2.1_Aspectes generals 
El subministrament s’haurà de realitzar a la tensió de 400/230V (trifàsica). El subministrament d’energia 
elèctrica per a l’alimentació dels punts de llum es farà a través dels diferents quadres de protecció 
esmentats. 
 
Segons Art. 3 del Decret 363/2004 de 24 d’agost (DOGC nº4205 de 26/08/2004), la instal·lació es classifica 
com “Instal·lació amb projecte elèctric”, per tant, requereix d’inspecció inicial, inspecció periòdica cada 5 
anys i d’un contracte de manteniment.  
 
 
     2.2_Potència instal·lada 
A continuació es detalla la previsió de potència instal·lada corresponent a la suma de tots els receptors per a 
cadascun dels quadres elèctrics afectats: 
 
Quadre 011:  
 Potència instal·lada actual:        13.279W 
    
 Potència instal·lada prevista al nou quadre:      12.307W 
 
     2.3_Secció del cable i caiguda de tensió 
La potència a considerar per el dimensionament de la secció del cablejat s’ha calculat segons s’indica en el 
REBT-02, utilitzant un factor corrector de 1,8 per a l’arrencada de les llumeneres de vapor de sodi de 1,5 
pels LEDS. A continuació es detalla els resultats obtinguts per a cadascuna de les línies afectades de cada 
quadre:  
 
Quadre 011: 

 Potència d’arrencada pel càlcul de secció L3 modificada:   4.623W  
Amb un cable de secció de 10mm2 la caiguda de tensió és de 2,90%, (inferior al 3%). Com que no hi ha 
previsió d’ampliació de la línia es pren per bona aquesta secció.  
 

 Potència d’arrencada pel càlcul de secció L4 modificada:   1.588W  
Amb un cable de secció de 10mm2 la caiguda de tensió és de 2,90%, (inferior al 3%). Com que no hi ha 
previsió d’ampliació de la línia es pren per bona aquesta secció.  
 
     2.4_Potència màxima admissible (IGA) 
En previsió de les futures ampliacions, es pren el valor màxim permès pel VADEMECUM. 
 
Potència màxima admissible:    43.646 W.  
IGA:       63A-IV-400V  
 
 
     2.5_Potència contractada (ICP) 
És l’adaptació de la potència demandada a un estàndard segons VADEMÈCUM i ha de ser capaç de poder 
suportar la potència d’arrencada.  
 
En aquest cas, la potència contractada actualment és molt més elevada del càlcul realitzat. Segurament 
l’ajuntament ha deixat una previsió de potència per poder-hi connectar altres serveis. Per tant, a no se que 
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des de l’ajuntament s’indiqui el contrari, no es modificarà la potència contractada en les diferents 
escomeses afectades.  
 
 
     2.6_Caixa de protecció i mesures (CGP + LGA + EM) 
En aquest cas, la caixa és existent, tot i així s’indiquen les mesures i característiques d’aquesta per si és 
necessari modificar-la en obra.  
 
En tot cas estarà sempre d’acord amb la instrucció ITC-BT-09 del REBT 2002 i del “Plec de Condicions 
Tècniques per a Instal·lacions d’Enllumenat Públic de l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Les característiques d’aquesta són: 

 Nombre de CPM: Única.  
 Ubicació: Integrat a l’armari. 
 Característiques de la CPM-CGP: Segons Vademècum. 
 Bases del fusibles: Segons Vademècum. 
 Base del neutre: Platina de coure al costat esquerre. 
 Connexions: Per mitjà de terminals de pala. 
 Dispositiu de fixació: Per mitjà d’estructura metàl·lica posterior. 
 Entrada i sortida de conductors: Entrada inferior i sortida superior. 
 Dimensions: Armari normalitzat Ajuntament Barcelona. 
 Caiguda de tensió: Assimilable a 0%. 
 Degut a que la CPM presenta la CGP y la EM integrat, no es considera l’existència de la LGA. 

 
     2.7_Equip de mesura i quadre elèctric 
En aquest cas, l’equip de mesura i el quadre elèctric són existents, tot i així s’indiquen les mesures i 
característiques per si és necessari modificar-la en obra.  
 

 Conjunt de protecció i mesura: Quadre normalitzat Ajuntament de Barcelona. 
 Dimensions: Quadre normalitzat Ajuntament de Barcelona.  
 Ubicació: Quadre normalitzat Ajuntament de Barcelona. 
 Interruptor de tall: No es disposa al ser consumidor únic. 
 Nombre de comptadors: Un. 
 Dimensions: Quadre normalitzat Ajuntament de Barcelona. 

 
     2.8_Derivació individual 
Des del EM dins al CGD-Quadre general de distribució de la instal·lació interna o receptora. 

 Descripció del traçat: Dins el mateix armari del quadre segons estàndard de l’Ajuntament. 
 Descripció del fil de comandament: No es disposa. 
 Normativa d’incendis: No aplica. Instal·lació totalment exterior. 
 Descripció de la canalització: Dins el mateix armari del quadre. 
 Previsió d’ampliació: 100% de la secció del conductor. 
 Secció i tipus de conductor: 4x16+16t > 6mm2. 
 Caiguda de tensió: Comptador únic o doble; 1.5%. 

 
     2.9_Caixa general de distribució i quadre general (CGD). 
En aquest cas, la CGD és existent, tot i això s’indiquen les característiques mínimes per si és necessari 
modificar la instal·lació en obra.  
 
S’ubica dins del mateix armari i contempla: 

 
Mesures de protecció contra sobreintensitats: 
Al disposar d’un sistema de terres tipus TT, el dispositiu de protecció i detecció es realitzarà sobre cada 
conductor de fase, de manera que el conductor del neutre no sigui tallat abans que la fase i que sigui 
rearmat abans, o a la vegada, que la fase (taula 1 de l’apartat 1.2 del REBT-2002). 
 
Mesures de protecció contra sobretensions: 
Disposarà d’un sistema de tensió suportada de 2.5kV al ser una instal·lació de categoria II i un sistema de 
230V. 
 
Proteccions contra contactes directes i indirectes: 
Es disposaran d’interruptors diferencials de sensibilitat 300mA per l’enllumenat exterior. Tanmateix, es 
disposaran  d’interruptors automàtics de tall davant curt-circuits de 10kA, com a norma general. 
 
Selectivitat: 
Els interruptors diferencials es disposaran de manera que es garanteixi la selectivitat aigües amunt, tant en 
temps com en sensibilitat. 
 
     2.10_Instal·lacions interiors 
Les derivacions a punt de llum no es faran als pericons de registre, sinó que s’efectuaran a caixes aïllants 
situades a l’interior del suport, duent a terme la secció de fases de manera alternativa a fi d’equilibrar la 
càrrega assignada a cada fase. Les derivacions es protegiran mitjançant fusibles tipus UTE de calibre 
adequat (4A per LED).  
 
Les caixes de connexions disposaran de fusibles per a cada conductor i estaran dotades d’elements de 
connexió, borns i porta-fusibles amb tapa tancada mitjançant cargol imperdible i que, en retirar aquesta, la 
instal·lació elèctrica quedi desconnectada del fanal.  
 
Es tenen en compte totes les premisses sobre les influències externes que poden afectar la instal·lació 
segons els criteris marcats a la UNE-20460-5-52, epígraf 522. 
 
Per a la instal·lació s’utilitzarà:  

 Conductors aïllats en conductes encastats. 
 Conductors aïllats o cables multi-conductors en tubs sobre paret o separats a una distància inferior 

a 0.3 vegades el diàmetre del tub. 
 Conductors aïllats o cables multi-conductors en conductes enterrats. 

 
S'indiquen els criteris d'elecció de les canalitzacions (mostrat en ombrejat): 
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Taula 2: Elecció de les canalitzacions. 
 
 

 
Taula 3: Situació de las canalitzacions: 

 
Els cables a instal·lar seran multi-polars.  
 
Descripció de les canalitzacions, segons ITC-20: 

 TUB: Tub 4321 no propagador de la flama, de compressió forta i impacte fort normativa, IPx7, de 
muntatge superficial 4. 

 Passos a través d’elements constructius:  Mitjançant passa-tubs. 
 Característiques dels conductors: Segons REBT-2002. S’especifica a les taules de càlcul per a cada 

circuit. 
 Conductors actius: Caigudes de tensió: Les caigudes màximes de tensió s’estipulen en un 3.00% per 

llums. 
 Conductors de protecció:  Seran de la mateixa secció que la fase fins a 16mm2, de 16mm2 per fases 

entre 16 i 35mm2, i la meitat de la fase per majors de 35mm2. 
 Identificació dels conductors: Groc-verd per la terra, blau pel neutre, i marró, negre o gris per les 

fases. 
 Equilibri de fases: Es connectaran els circuits de manera que es busqui l’equilibri de fases. 

 

     2.11_Línies de distribució i canalitzacions 
Acompliran els preceptes de les Instruccions MI-BT-009 "Instal·lacions d’enllumenat públic" i MI-BT-007 
“Xarxes subterrànies de distribució d’energia elèctrica”.  
 
Els conductors seran sencers, no admetent-se entroncaments de cap tipus entre el quadre i els receptors. 
Cada conductor portarà a cada extremitat una etiqueta d’identificació que indiqui el destí del cable i la 
secció del mateix, així com terminals adequats, fixats amb màquina hidràulica.   
 
Canalitzacions 
Si el diàmetre del tub previst no correspon amb el de l'entrada de la caixa de borns, es col·locaran 
maniguets de reducció/ampliació. Es posaran terminals de pressió en els cables de secció igual o superior a 
6mm².  
La connexió del cable a la regleta del quadre s'efectuarà amb el bucle, per a deixar una reserva de cable.  
 

Als encreuaments de vials, els tubs de protecció dels cables s’instal·len embeguts en un prisma de formigó 
segons es descriu en els plànols de detall i s’instal·larà com a mínim un tub de reserva. 
 
Estesa de tubs 
La instal·lació base serà de 40cm d’amplada per 50cm de fondària mínima, sobre la rasa del paviment. Dins 
la rasa es col·locarà el tub de 90mm i el cable de coure nu de 35mm2 de la xarxa de terra i sobre una cinta 
d’avis de perill de cables elèctrics.  
Els conductes protectors dels cables estaran formats per tub corrugat de PE de doble paret de 90mm de 
diàmetre per qualsevol de les seccions dels conductors en recorregut per vorera i tub corrugat de PE de 
doble paret de 110mm de diàmetre per creuaments de carrers, en aquests casos s’haurà de deixar un tub 
de reserva. Hauran de portar una guia o fiador pel pas del cable.  
Durant l'obra es tindrà cura de que no entrin materials estranys als tubs i es revisaran abans de la col·locació 
dels cables.  
A l'entrada dels conductors a la lluminària es col·locarà una protecció mecànica, per evitar qualsevol 
desperfecte als conductors. 
 
Seccions dels cables 
Les seccions dels cables s'han calculat tenint en compte el REBT i no superant, en cap cas, les intensitats 
admissibles. A més, es tindrà en compte el referent a la potència de les làmpades de descàrrega, 
multiplicant la potència instal·lada per 1,8 per tenir en compte els sobrecorrents d’encesa.   
La caiguda de tensió màxima haurà de ser inferior al 3%, essent la secció mínima de 3x2,5mm² tipus RV- 
0,6/1kV. a l'interior de braços i columnes.  
Les línies del tram soterrat dins les tubulars poden ser de secció mínima 4x6mm² tipus armat de RVFV 
0,6/1kV. 
Una vegada acabada la instal·lació, es procedirà fer totes les revisions de la xarxa de terres, es comprovarà 
valor d’aquesta, afegint piquetes a la xarxa de terra si fos necessari per arribar al valor indicat. 

 

a) DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT  
 
 
     3.1_Bàculs  
Els bàculs son de 6m d’alçada i s’assentaran sobre daus de formigó HM-20 en sabates de 80x80x80 i 
segons les indicacions en els plànols de detall. Durant la seva construcció s’ancoraran en quatre perns de 
4x22x600 de diàmetre en les rosques sortints, en les que es cargolarà la placa base de la columna a ella 
soldada. La porta de registre serà llisa, sense marcs ni sortints i la seva part inferior estarà com a mínim a 
300 mm del paviment acabat, l’obertura serà de 100 mm amb reforç interior. 
 
Les rases tindran una fondària mínima de 60cm i amplada de 40cm a vorera i de 80 cm per 50 cm d’ample 
a creuament de calçada. En els casos que la profunditat no pugui ser la exigida, caldrà que hi hagi una 
protecció mecànica, ja sigui amb una planxa metàl·lica o bé utilitzant tub metàl·lic.  
 
Per a totes les columnes, en els daus d’ancoratge es col·locaran perfectament centrats els colzes de polietilè 
d’alta densitat de tub de polietilè de doble capa, per l’interior dels quals entraran els cables de distribució 
fins a les caixes de connexió situades en les columnes.  
 
Els bàculs disposaran de doble portella en el cas de suportar tres o més projectors. S’aplicarà als suports 
pintura antigraffiti tipus HLG, així com tractament anti-adhesiu i anticorrosiu fins a 3 metres d’alçada. 
 
     3.2_Llumeneres, projectors i abalisament 
 



   

       

 
PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR DE LA JONQUERA.    FASE II  JULIOL 2017 DOC 01 - 2 16 

 

Les noves lluminàries que s’instal·laran seran les següents, en funció del tipus de fanal: 
 M1: Floodlight 20 mini LED de la marca OSRAM (o equivalent) PL 61, de 56W de potència I 

6.390LM en muntatge en columnes de 6 metres d’alçada. 
 

Totes les lluminàries exposades són de tipus LED i la temperatura de color haurà de ser de 3.000K.  
 
La garantia exigida al fabricant és de 20 anys.  
 
Cablejat interior 
El cablejat interior de les columnes es realitzarà amb conductor de coure amb aïllament i coberta de PVC, 
tipus 0,6/1 KV de 2  2,5mm² + TT, de secció. 
 
     3.3_Sistemes de regulació i control 
Segons s’ha acordat amb els serveis tècnics de l’Ajuntament de la Jonquera, es proposa un sistema de 
regulació mitjançant rellotge astronòmic de doble nivell.  
 
     3.4_Sistemes de protecció i presa de terra 
Protecció contra contactes directes 
Aquestes proteccions estan formades per totes les canalitzacions, envoltats de línia, quadres i receptors, que 
doten la instal·lació de l'aïllament necessari amb la finalitat d'allunyar i d’obstaculitzar les parts actives del 
contacte humà. 
 
Protecció contra contactes indirectes 
En el disseny del sistema de protecció contra contactes indirectes s'ha tingut en compte la naturalesa del 
local (exterior), la massa i els elements conductors, les característiques de la instal·lació i el valor màxim de 
tensió amb respecte de terra, segons s'especifica en la Instrucció ITC.BT.24. 
 
Es disposarà d’una instal·lació amb interruptors automàtics equipats amb relé diferencial de 300mA la 
majoria dels casos, principalment línies d’enllumenat, algunes línies de força i enllumenat exterior, els relés 
seran de 300mA. 
 
La protecció adoptada és del tipus TT (neutre a terra i masses a terra) 
 
La tensió de contacte per al tall automàtic s’estableix en 24V, de manera que la intensitat de contacte és 
superior als 30mA o 300mA de tall. 
 
Les parts metàl·liques de mobiliari urbà situades a menys de dos metres de la instal·lació i susceptibles de 
ser tocades estaran connectades a terra. Amb tal d’assegurar l’equipotencialitat, els elements metàl·lics 
equipats amb equipament elèctric, es connectaran les corresponents masses a terra.  
 
Protecció contra sobrecàrregues 
Tots els elements es protegiran contra sobrecàrregues o curtcircuits en els seus quadres mitjançant 
interruptors automàtics magnetotèrmics, i en les derivacions a lluminàries mitjançant ploms tipus GI amb 
un poder de tall de curtcircuit adequat al punt on ha d'actuar. 
 
Xarxa de terra 
La posada a terra dels suports i els elements que puguin fer massa, es realitzarà per connexió a una xarxa de 
terra comuna per a totes les línies que surten del mateix quadre de protecció, mesura i control. S’instal·larà 
un elèctrode de posada a terra (placa de terra) a cada suport de lluminària, de dimensions mínimes de 
500x500x3mm. 
 

Les plaques s’uniran amb el born de la columna mitjançant un conductor de 16mm muntat a l’interior d’un 
tub flexible de de l’electrònica fins a la placa. Paral·lelament a la línia d’alimentació, s’estendrà un 
conductor de coure nu de 35mm2 enterrat que permetrà la unió equipotencial.  
 
Característiques de la il·luminació 
Per al càlcul de la il·luminació s’han tingut en compte els criteris establerts pels serveis tècnics de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
     3.5_Anàlisi eficiència energètica  
Per compliment de la normativa RD1890/2008, hem de realitzar els càlculs següents: 
 

 
 

Les instal·lacions d’enllumenat vial ambiental, amb independència del tipus de làmpada, paviment i de les 
característiques o geometria de la instal·lació, hauran de complir els requisits d’eficiència energètica que es 
fixen en la taula següent: 
 
 

Il·luminància mitja 
en servei Em (lux) 

Eficiència 
energètica mínima 

(m2·lux/W) 
≥20 9 
15 7,5 
10 6 
7,5 5 
≤5 3,5 

 
A continuació s’adjunta l’estudi realitzat: 
 
 

b) Plànols i càlculs  
 
En els plànols d’enllumenat s'han grafiat les línies elèctriques que corresponen a la nova xarxa de 
l'enllumenat públic, amb la definició dels tubulars i de les seccions del cable, així com la posició de les 
columnes i els projectors i tots els detalls d’instal·lació i de materials, esquemes unifilars i de potència, 
topogràfic del quadre d’enllumenat i instal·lació tipus d’enllumenat exterior. 
S’annexa també els càlculs elèctrics realitzats. 
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2.7.2_CÀLCULS ELÈCTRICS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Calculo intensidad Cálculo sección por CDT COBRE r = 56 ALUMINIO r = 32 Cálculo cortocircuito
Monofàsico I = W / ( Us * Cos j) Monofàsico S =  ( 2 * W * L ) / ( r * Us * DV ) Casillas amarillos: a rellenar p Cobre: 0,018, Icc=0,8U/Rcc
Trifàsico I = W / [ ( 3 ) ½ * Uc * Cos j ] Trifàsico S = ( W * L ) / ( r * Uc * DV ) Casillas verdes: modificar formulas si es necesario Rcc entre CGP y punto cc

1 1 2 2 56 32 4 8 16 32 64 ## ## ## Casillas naranjas: escoger una opción entre ellas Rcc=p*L/S; Ufn=230
  Tipo de Tensio Caida de

Nº Hasta Circuito Tensión Icc S Pia CDT 

Unitaria Ud Total TOT TOTAL > >= >= >

 ( w ) % DV % V (%) acumul. Rcc Icc Rcc Icc pia S critic P max CDTadm
QUADRE 002 1 2 4 8 16 32 ICP

LGA+DI Desde CGP hasta IGA x x x 14.396 1 14.396 3,03 1,00 1,00 1,00 43.646 1,00 63,00 63,00 63 43.646 x x x x 16,00 15 1,50% 6,00 5,00% 4,87 6,00 16,0 16 1,83 0,46% 0,46% 0,03 9481 0,03 9481 >6kA ok ok ok
Requerido teorico: P.ins x coef. Sim x fac.util: 200 IGA

0 GENERAL IGA x x x 200 1 200 100% 1,00 1,00 1,00 200 1,00 0,29 3,00 63 43.646 x x x x 16,00 0,01 0,01% 0,04 5,00% 0,49 1,50 16,0 16 0,00 0,00% 0,00% 0,00 ###### 0,00 ###### >6kA ok ok ok
Maniobra r x x x 100 1 100 1,00 1,00 1,00 1,00 100 1,00 0,43 3,00 10 2.300 x x x x 1,50 5 5,00% 11,50 5,00% 0,16 1,50 1,5 1,5 1,19 0,52% 0,52% 0,12 1533 0,12 1533 ok ok ok ok

Contactor mando s x x x 100 1 100 1,00 1,00 1,00 1,00 100 1,00 0,43 3,00 15 3.450 x x x x 2,50 5 5,00% 11,50 5,00% 0,23 1,50 2,5 2,5 1,07 0,47% 0,47% 0,07 2556 0,07 2555 ok ok ok ok
Luz C1 a x x x 858 1.482 0,90 2,38 3,00 20 13.856 x x x x 4,00 150 3,00% 12,00 5,00% 7,73 10,00 10,0 6 15,46 3,87% 3,87% 0,90 356 0,90 356 ok NO ok NO
Luz C2 a x x x 2.195 3.791 0,90 6,08 10,00 20 13.856 x x x x 4,00 350 3,00% 12,00 5,00% 18,04 25,00 25,0 6 36,08 9,02% 9,02% 2,10 152 2,10 152 ok NO ok NO
Luz C3 a x x x 3.927 6.783 0,90 10,88 16,00 32 22.170 x x x x 10,00 350 3,00% 12,00 5,00% 28,87 35,00 35,0 6 57,73 14,43% 14,43% 2,10 152 2,10 152 ok NO ok NO
Luz C4 a x x x 7.216 12.464 0,90 19,99 20,00 32 22.170 x x x x 10,00 450 3,00% 12,00 5,00% 37,11 50,00 50,0 6 74,23 18,56% 18,56% 2,70 119 2,70 119 ok NO ok NO

Línia 002/01 existent 858 1.482
llum 70W VSAP a x x x 70 4 280 1,00 1,00 0,50 1,80 504

equip (10% llum) a x x x 7 4 28 1,00 1,00 1,00 1,00 28
driver a x x x 0 4 0 1,00 1,00 1,00 1,00 0

llum 250W VSAP-VM a x x x 250 2 500 1,00 1,00 0,50 1,80 900
equip (10% llum) a x x x 25 2 50 1,00 1,00 1,00 1,00 50

driver a x x x 0 2 0 1,00 1,00 1,00 1,00 0
Línia 002/02 existent 2.195 3.791

llum 70W VSAP a x x x 70 16 1.120 1,00 1,00 0,50 1,80 2.016
equip (10% llum) a x x x 7 16 112 1,00 1,00 1,00 1,00 112

driver a x x x 0 16 0 1,00 1,00 1,00 1,00 0
llum 125W VM a x x x 125 7 875 1,00 1,00 0,50 1,80 1.575

equip (10% llum) a x x x 13 7 88 1,00 1,00 1,00 1,00 88
driver a x x x 0 7 0 1,00 1,00 1,00 1,00 0

Línia 002/03 existent 3.927 6.783
llum 70W VSAP a x x x 70 26 1.820 1,00 1,00 0,50 1,80 3.276

equip (10% llum) a x x x 7 26 182 1,00 1,00 1,00 1,00 182
driver a x x x 0 26 0 1,00 1,00 1,00 1,00 0

llum 150W VSAP a x x x 150 5 750 1,00 1,00 0,50 1,80 1.350
equip (10% llum) a x x x 15 5 75 1,00 1,00 1,00 1,00 75

driver a x x x 0 5 0 1,00 1,00 1,00 1,00 0
llum 250W VSAP-VM a x x x 250 4 1.000 1,00 1,00 0,50 1,80 1.800

equip (10% llum) a x x x 25 4 100 1,00 1,00 1,00 1,00 100
driver a x x x 0 4 0 1,00 1,00 1,00 1,00 0

Línia 002/04 existent 7.216 12.464
llum 70W VSAP a x x x 70 8 560 1,00 1,00 0,50 1,80 1.008

equip (10% llum) a x x x 7 8 56 1,00 1,00 1,00 1,00 56
driver a x x x 0 8 0 1,00 1,00 1,00 1,00 0

llum 250W VSAP-VM a x x x 250 24 6.000 1,00 1,00 0,50 1,80 10.800
equip (10% llum) a x x x 25 24 600 1,00 1,00 1,00 1,00 600

driver a x x x 0 24 0 1,00 1,00 1,00 1,00 0

Calculo intensidad Cálculo sección por CDT COBRE r = 56 ALUMINIO r = 32 Cálculo cortocircuito
Monofàsico I = W / ( Us * Cos j) Monofàsico S =  ( 2 * W * L ) / ( r * Us * DV ) Casillas amarillos: a rellenar p Cobre: 0,018, Icc=0,8U/Rcc
Trifàsico I = W / [ ( 3 ) ½ * Uc * Cos j ] Trifàsico S = ( W * L ) / ( r * Uc * DV ) Casillas verdes: modificar formulas si es necesario Rcc entre CGP y punto cc

1 1 2 2 56 32 4 8 16 32 64 ## ## ## Casillas naranjas: escoger una opción entre ellas Rcc=p*L/S; Ufn=230
  Tipo de Tensio Caida de

Nº Hasta Circuito Tensión Icc S Pia CDT 

Unitaria Ud Total TOT TOTAL > >= >= >

 ( w ) % DV % V (%) acumul. Rcc Icc Rcc Icc pia S critic P max CDTadm
1 2 4 8 16 32 ICP

LGA+DI Desde CGP hasta IGA x x x 13.684 1 13.684 3,19 1,00 1,00 1,00 43.646 1,00 63,00 63,00 63 43.646 x x x x 16,00 15 1,50% 6,00 5,00% 4,87 6,00 16,0 25 1,17 0,29% 0,29% 0,02 14815 0,02 14815 >6kA ok ok ok
Requerido teorico: P.ins x coef. Sim x fac.util: 3.950 IGA

0 GENERAL IGA x x x 3.950 1 3.950 100% 1,00 1,00 1,00 3.950 1,00 5,70 6,00 63 43.646 x x x x 16,00 0,01 0,01% 0,04 5,00% 0,49 1,50 16,0 16 0,00 0,00% 0,00% 0,00 ###### 0,00 ###### >6kA ok ok ok
Maniobra r x x x 100 1 100 1,00 1,00 1,00 1,00 100 1,00 0,43 3,00 10 2.300 x x x x 1,50 5 5,00% 11,50 5,00% 0,16 1,50 1,5 1,5 1,19 0,52% 0,52% 0,12 1533 0,12 1533 ok ok ok ok

Contactor mando s x x x 100 1 100 1,00 1,00 1,00 1,00 100 1,00 0,43 3,00 15 3.450 x x x x 2,50 5 5,00% 11,50 5,00% 0,23 1,50 2,5 2,5 1,07 0,47% 0,47% 0,07 2556 0,07 2555 ok ok ok ok
NOU-Radar t x x x 1.500 1 1.500 1,00 1,00 1,00 1,00 1.500 1,00 6,52 10,00 16 3.680 x x x x 2,50 50 5,00% 11,50 5,00% 2,48 2,50 2,5 2,5 11,43 4,97% 4,97% 0,72 256 0,72 256 ok ok ok ok
NOU-Gàlib r x x x 1.500 1 1.500 1,00 1,00 1,00 1,00 1.500 1,00 6,52 10,00 16 3.680 x x x x 2,50 50 5,00% 11,50 5,00% 2,48 2,50 2,5 2,5 11,43 4,97% 4,97% 0,72 256 0,72 256 ok ok ok ok

NOU-Llums de Nadal a x x x 150 10 1.500 1,00 1,00 0,50 1,50 2.250 1,00 3,25 6,00 6 4.157 x x x x 1,50 600 3,00% 12,00 3,00% 9,28 10,00 10,0 10 11,13 2,78% 2,78% 2,16 148 2,16 148 ok ok ok ok
LLUM L1-LA EST-Nova a x x x 1.170 1.688 0,90 2,71 3,00 6 4.157 x x x x 1,50 600 3,00% 12,00 5,00% 9,28 10,00 10,0 10 11,13 2,78% 2,78% 2,16 148 2,16 148 ok ok ok ok

LLUM L5 - LB OEST Nova a x x x 1.539 2.225 0,90 3,57 6,00 6 4.157 x x x x 1,50 600 3,00% 12,00 5,00% 9,28 10,00 10,0 10 11,13 2,78% 2,78% 2,16 148 2,16 148 ok ok ok ok
Luz C2 a x x x 2.195 3.791 0,90 6,08 10,00 20 13.856 x x x x 4,00 350 3,00% 12,00 5,00% 18,04 25,00 25,0 6 36,08 9,02% 9,02% 2,10 152 2,10 152 ok NO ok NO
Luz C3 a x x x 3.927 6.783 0,90 10,88 16,00 32 22.170 x x x x 10,00 350 3,00% 12,00 5,00% 28,87 35,00 35,0 6 57,73 14,43% 14,43% 2,10 152 2,10 152 ok NO ok NO

Luz C4-Es retalla a x x x 154 266 0,90 0,43 3,00 32 22.170 x x x x 10,00 75 3,00% 12,00 5,00% 6,19 10,00 10,0 6 12,37 3,09% 3,09% 0,45 711 0,45 711 ok NO ok NO

Línia 002/01-EST NOVA 1.170 1.688
llum 29W led a x x x 29 5 145 1,00 1,00 0,50 1,50 218

M2 equip (10% llum) a x x x 3 5 15 1,00 1,00 1,00 1,00 15
driver a x x x 10 1 10 1,00 1,00 1,00 1,00 10

M1 llum 56W led a x x x 56 14 784 1,00 1,00 0,50 1,50 1.176
M3-M4 equip (10% llum) a x x x 6 14 78 1,00 1,00 1,00 1,00 78

driver a x x x 10 1 10 1,00 1,00 1,00 1,00 10
llum 107W led a x x x 107 1 107 1,00 1,00 0,50 1,50 161

M5-M6 equip (10% llum) a x x x 11 1 11 1,00 1,00 1,00 1,00 11
driver a x x x 10 1 10 1,00 1,00 1,00 1,00 10

Línia 002/01-OEST NOVA 1.539 2.225
llum 29W led a x x x 29 2 58 1,00 1,00 0,50 1,50 87

M2 equip (10% llum) a x x x 3 2 6 1,00 1,00 1,00 1,00 6
driver a x x x 10 1 10 1,00 1,00 1,00 1,00 10

M1 llum 56W led a x x x 56 12 672 1,00 1,00 0,50 1,50 1.008
M3-M4 equip (10% llum) a x x x 6 12 67 1,00 1,00 1,00 1,00 67

driver a x x x 10 1 10 1,00 1,00 1,00 1,00 10
llum 107W led a x x x 107 6 642 1,00 1,00 0,50 1,50 963

M5-M6 equip (10% llum) a x x x 11 6 64 1,00 1,00 1,00 1,00 64
driver a x x x 10 1 10 1,00 1,00 1,00 1,00 10

Línia 002/04 RETALLADA 154 266
llum 70W VSAP a x x x 70 2 140 1,00 1,00 0,50 1,80 252

equip (10% llum) a x x x 7 2 14 1,00 1,00 1,00 1,00 14
driver a x x x 0 2 0 1,00 1,00 1,00 1,00 0

indiv1,0+0,5%-central0,5+1,0%-unico1,5%

TOT: 3%Alum, 5%fuerza
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Ajuntament de La Jonquera

Tendido



Calculo intensidad Cálculo sección por CDT COBRE r = 56 ALUMINIO r = 32 Cálculo cortocircuito
Monofàsico I = W / ( Us * Cos j) Monofàsico S =  ( 2 * W * L ) / ( r * Us * DV ) Casillas amarillos: a rellenar p Cobre: 0,018, Icc=0,8U/Rcc
Trifàsico I = W / [ ( 3 ) ½ * Uc * Cos j ] Trifàsico S = ( W * L ) / ( r * Uc * DV ) Casillas verdes: modificar formulas si es necesario Rcc entre CGP y punto cc

1 1 2 2 56 32 4 8 16 32 64 ## ## ## Casillas naranjas: escoger una opción entre ellas Rcc=p*L/S; Ufn=230
  Tipo de Tension Caida de

Nº Hasta Circuito Tensión Icc S Pia CDT 
Unitaria Ud Total TOT TOTAL > >= >= >

 ( w ) % DV % V (%) acumul. Rcc Icc Rcc Icc pia S critic P max CDTadm
QUADRE 011 1 2 4 8 16 32 ICP

LGA+DI Desde CGP hasta IGA x x x 13.279 1 13.279 3,29 1,00 1,00 1,00 43.646 1,00 63,00 63,00 63 43.646 x x x x 16,00 15 1,50% 6,00 5,00% 4,87 6,00 16,0 16 1,83 0,46% 0,46% 0,03 9481 0,03 9481 >6kA ok ok ok
Requerido teorico: P.ins x coef. Sim x fac.util: 200 IGA

0 GENERAL IGA x x x 200 1 200 100% 1,00 1,00 1,00 200 1,00 0,29 3,00 63 43.646 x x x x 16,00 0,01 0,01% 0,04 5,00% 0,49 1,50 16,0 16 0,00 0,00% 0,00% 0,00 ####### 0,00 ####### >6kA ok ok ok
x Maniobra r x x x 100 1 100 1,00 1,00 1,00 1,00 100 1,00 0,43 3,00 10 2.300 x x x x 1,50 5 5,00% 11,50 5,00% 0,16 1,50 1,5 1,5 1,19 0,52% 0,52% 0,12 1533 0,12 1533 ok ok ok ok
x Contactor mando s x x x 100 1 100 1,00 1,00 1,00 1,00 100 1,00 0,43 3,00 15 3.450 x x x x 2,50 5 5,00% 11,50 5,00% 0,23 1,50 2,5 2,5 1,07 0,47% 0,47% 0,07 2556 0,07 2555 ok ok ok ok
x Luz C1 a x x x 2.475 4.275 0,90 6,86 10,00 32 22.170 x x x x 10,00 200 3,00% 12,00 5,00% 16,50 25,00 25,0 6 32,99 8,25% 8,25% 1,20 267 1,20 267 ok NO ok NO
x Luz C2 a x x x 5.929 10.241 0,90 16,42 20,00 32 22.170 x x x x 10,00 400 3,00% 12,00 5,00% 32,99 35,00 35,0 6 65,98 16,50% 16,50% 2,40 133 2,40 133 ok NO ok NO
x Luz C3 a x x x 3.190 5.510 0,90 8,84 10,00 32 22.170 x x x x 10,00 250 3,00% 12,00 5,00% 20,62 25,00 25,0 6 41,24 10,31% 10,31% 1,50 213 1,50 213 ok NO ok NO
x Luz C4 a x x x 1.485 2.565 0,90 4,11 6,00 32 22.170 x x x x 10,00 250 3,00% 12,00 5,00% 20,62 25,00 25,0 6 41,24 10,31% 10,31% 1,50 213 1,50 213 ok NO ok NO

Línia 011/01 existent 2.475 4.275
x llum 250W VSAP-VM a x x x 250 9 2.250 1,00 1,00 0,50 1,80 4.050
x equip (10% llum) a x x x 25 9 225 1,00 1,00 1,00 1,00 225
x driver a x x x 0 9 0 1,00 1,00 1,00 1,00 0

Línia 011/02 existent 5.929 10.241
x llum 70W VSAP a x x x 70 2 140 1,00 1,00 0,50 1,80 252
x equip (10% llum) a x x x 7 2 14 1,00 1,00 1,00 1,00 14
x driver a x x x 0 2 0 1,00 1,00 1,00 1,00 0
x llum 250W VSAP-VM a x x x 250 21 5.250 1,00 1,00 0,50 1,80 9.450
x equip (10% llum) a x x x 25 21 525 1,00 1,00 1,00 1,00 525
x driver a x x x 0 21 0 1,00 1,00 1,00 1,00 0

Línia 011/03 existent 3.190 5.510
x llum 125W VM a x x x 125 2 250 1,00 1,00 0,50 1,80 450
x equip (10% llum) a x x x 13 2 25 1,00 1,00 1,00 1,00 25
x driver a x x x 0 2 0 1,00 1,00 1,00 1,00 0
x llum 150W VSAP a x x x 150 11 1.650 1,00 1,00 0,50 1,80 2.970
x equip (10% llum) a x x x 15 11 165 1,00 1,00 1,00 1,00 165
x driver a x x x 0 11 0 1,00 1,00 1,00 1,00 0
x llum 250W VSAP-VM a x x x 250 4 1.000 1,00 1,00 0,50 1,80 1.800
x equip (10% llum) a x x x 25 4 100 1,00 1,00 1,00 1,00 100
x driver a x x x 0 4 0 1,00 1,00 1,00 1,00 0

Línia 011/04 existent 1.485 2.565
x llum 150W VSAP a x x x 150 9 1.350 1,00 1,00 0,50 1,80 2.430
x equip (10% llum) a x x x 15 9 135 1,00 1,00 1,00 1,00 135
x driver a x x x 0 9 0 1,00 1,00 1,00 1,00 0

Calculo intensidad Cálculo sección por CDT COBRE r = 56 ALUMINIO r = 32 Cálculo cortocircuito
Monofàsico I = W / ( Us * Cos j) Monofàsico S =  ( 2 * W * L ) / ( r * Us * DV ) Casillas amarillos: a rellenar p Cobre: 0,018, Icc=0,8U/Rcc
Trifàsico I = W / [ ( 3 ) ½ * Uc * Cos j ] Trifàsico S = ( W * L ) / ( r * Uc * DV ) Casillas verdes: modificar formulas si es necesario Rcc entre CGP y punto cc

1 1 2 2 56 32 4 8 16 32 64 ## ## ## Casillas naranjas: escoger una opción entre ellas Rcc=p*L/S; Ufn=230
  Tipo de Tension Caida de

Nº Hasta Circuito Tensión Icc S Pia CDT 
Unitaria Ud Total TOT TOTAL > >= >= >

 ( w ) % DV % V (%) acumul. Rcc Icc Rcc Icc pia S critic P max CDTadm
1 2 4 8 16 32 ICP

LGA+DI Desde CGP hasta IGA x x x 12.307 1 12.307 3,55 1,00 1,00 1,00 43.646 1,00 63,00 63,00 63 43.646 x x x x 16,00 15 1,50% 6,00 5,00% 4,87 6,00 16,0 25 1,17 0,29% 0,29% 0,02 14815 0,02 14815 >6kA ok ok ok
Requerido teorico: P.ins x coef. Sim x fac.util: 200 IGA

0 GENERAL IGA x x x 200 1 200 100% 1,00 1,00 1,00 200 1,00 0,29 3,00 63 43.646 x x x x 16,00 0,01 0,01% 0,04 5,00% 0,49 1,50 16,0 16 0,00 0,00% 0,00% 0,00 ####### 0,00 ####### >6kA ok ok ok
x Maniobra r x x x 100 1 100 1,00 1,00 1,00 1,00 100 1,00 0,43 3,00 10 2.300 x x x x 1,50 5 5,00% 11,50 5,00% 0,16 1,50 1,5 1,5 1,19 0,52% 0,52% 0,12 1533 0,12 1533 ok ok ok ok
x Contactor mando s x x x 100 1 100 1,00 1,00 1,00 1,00 100 1,00 0,43 3,00 15 3.450 x x x x 2,50 5 5,00% 11,50 5,00% 0,23 1,50 2,5 2,5 1,07 0,47% 0,47% 0,07 2556 0,07 2555 ok ok ok ok
x Luz C1 a x x x 2.475 4.275 0,90 6,86 10,00 32 22.170 x x x x 10,00 200 3,00% 12,00 5,00% 16,50 25,00 25,0 6 32,99 8,25% 8,25% 1,20 267 1,20 267 ok NO ok NO
x Luz C2 a x x x 5.929 10.241 0,90 16,42 20,00 32 22.170 x x x x 10,00 400 3,00% 12,00 5,00% 32,99 35,00 35,0 6 65,98 16,50% 16,50% 2,40 133 2,40 133 ok NO ok NO
x Luz C3-Es modifica a x x x 2.735 4.623 0,90 7,41 10,00 10 6.928 x x x x 1,50 375 3,00% 12,00 5,00% 9,67 10,00 10,0 10 11,60 2,90% 2,90% 1,35 237 1,35 237 ok ok ok ok
x Luz C4-Es retalla a x x x 968 1.588 0,90 2,55 3,00 10 6.928 x x x x 1,50 375 3,00% 12,00 5,00% 9,67 10,00 10,0 10 11,60 2,90% 2,90% 1,35 237 1,35 237 ok ok ok ok

Línia 011/03 MODIFICADA 2.735 4.623
x M1 llum 56W led a x x x 56 6 336 1,00 1,00 0,50 1,50 504
x M3-M4 equip (10% llum) a x x x 6 6 34 1,00 1,00 1,00 1,00 34
x M5 driver a x x x 0 6 0 1,00 1,00 1,00 1,00 0
x llum 125W VM a x x x 125 2 250 1,00 1,00 0,50 1,80 450
x equip (10% llum) a x x x 13 2 25 1,00 1,00 1,00 1,00 25
x driver a x x x 0 2 0 1,00 1,00 1,00 1,00 0
x llum 150W VSAP a x x x 150 6 900 1,00 1,00 0,50 1,80 1.620
x equip (10% llum) a x x x 15 6 90 1,00 1,00 1,00 1,00 90
x driver a x x x 0 6 0 1,00 1,00 1,00 1,00 0
x llum 250W VSAP-VM a x x x 250 4 1.000 1,00 1,00 0,50 1,80 1.800
x equip (10% llum) a x x x 25 4 100 1,00 1,00 1,00 1,00 100
x driver a x x x 0 4 0 1,00 1,00 1,00 1,00 0

Línia 011/04 MODIFICADA 968 1.588
x M1 llum 56W led a x x x 56 5 280 1,00 1,00 0,50 1,50 420
x M3-M4 equip (10% llum) a x x x 6 5 28 1,00 1,00 1,00 1,00 28
x M5 driver a x x x 0 5 0 1,00 1,00 1,00 1,00 0
x llum 150W VSAP a x x x 150 4 600 1,00 1,00 0,50 1,80 1.080
x equip (10% llum) a x x x 15 4 60 1,00 1,00 1,00 1,00 60
x driver a x x x 0 4 0 1,00 1,00 1,00 1,00 0

Entre CGD-cc

indiv1,0+0,5%-central0,5+1,0%-unico1,5%

TOT: 3%Alum, 5%fuerza
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ILUMINACION OUTDOOR

Instalación : ILUMINACION VIAL & URBANA 

Nº del proyecto : PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR DE LA JONQUERA V.4

Cliente :

Responsable : José Serna 

Fecha : 18.07.2017

Descripción del proyecto:

- LUMINARIAS DE LA CALLE CENTRAL MONTADAS A 6m DE ALTURA (EN COLUMNA O EN PARED, 
DEPENDIENDO DE LA ZONA) -> MODELO OSRAM FL20 MINI LED 56W

- LUMINARIAS DE LAS CALLES VERTICALES MONTADAS A 4m DE ALTURA (EN PARED) -> MODELO 
OSRAM FL20 MICRO LED 29.2W

- LUMINARIAS DE LA PLAZA 1 Y PLAZA 2 A 9m DE ALTURA -> MODELO OSRAM FL20 MINI LED 107W

- LUMINARIAS CON DRIVER REGULABLE OT4DIM, PERMITEN UNA REGULACIÓN LINEAL (%) DEL FLUJO
EN EL MOMENTO DE SU INSTALACIÓN

Los siguientes valores se basan en los cálculos exactos en lámparas, luminarias calibradas y en su disposición nominal. En la práctica 
pueden producirse variaciones graduales.Quedan excluidos los derechos de garantía para los datos de luminarias. El fabricante no se 
responsabiliza de los daños subsiguientes o daños originados al usuario o a terceros.

1 Calle 

1.2 Resumen, Calle 

1.2.1 Resumen de los resultados, Calle 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  ILUMINACION OUTDOOR
:  ILUMINACION VIAL  URBANA 
:  PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR D
:  18.07.2017

Página 2/33La Jonquera_modificación 4
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General
Algoritmo de cálculo utilizada Parte directa
Altura de la superficie de valoración 0.10 m
Factor de mant. 0.80

Flujo luminoso total de  lámparas 353850 lm
Potencia total 3091.2 W
Potencia total por superficie (7247.52 m²) 0.43 W/m²

Iluminancia
Iluminancia media Em 30.1 lx
Iluminancia mínima Emin 17.6 lx
Iluminancia máxima Emax 46.9 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em 1:1.71 (0.58)
Uniformidad Ud Emin/Emax 1:2.66 (0.38)

Tipo Cant. Producto

Siteco
1 12 Nº de artículo : 5XA7672B2C4AB

Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL61
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 56 W / 6390 lm

2 11 Nº de artículo : 5XA7662A2D3AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 micro LED | PL52
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 29.2 W / 3060 lm



1 Calle 

1.2 Resumen, Calle 

1.2.1 Resumen de los resultados, Calle 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  ILUMINACION OUTDOOR
:  ILUMINACION VIAL  URBANA 
:  PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR D
:  18.07.2017
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3 21 Nº de artículo : 5XA7672B2C3AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL61
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 56 W / 6390 lm

5 5 Nº de artículo : 5XA7672B2A4AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL43
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 56 W / 6630 lm

6 3 Nº de artículo : 5XA7672C2C4AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL61
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 107 W / 12460 lm

11 3 Nº de artículo : 5XA7672C2A3AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL43
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 107 W / 12930 lm

1.2 Resumen, Calle 

1.2.2 Resumen de los resultados, Calle 2

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  ILUMINACION OUTDOOR
:  ILUMINACION VIAL  URBANA 
:  PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR D
:  18.07.2017
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General
Algoritmo de cálculo utilizada Parte directa
Altura de la superficie de valoración 0.10 m
Factor de mant. 0.80

Flujo luminoso total de  lámparas 353850 lm
Potencia total 3091.2 W
Potencia total por superficie (7247.52 m²) 0.43 W/m²

Iluminancia
Iluminancia media Em 34.9 lx
Iluminancia mínima Emin 17 lx
Iluminancia máxima Emax 57.3 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em 1:2.06 (0.49)
Uniformidad Ud Emin/Emax 1:3.38 (0.3)

Tipo Cant. Producto

Siteco
1 12 Nº de artículo : 5XA7672B2C4AB

Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL61
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 56 W / 6390 lm

2 11 Nº de artículo : 5XA7662A2D3AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 micro LED | PL52
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 29.2 W / 3060 lm



1.2 Resumen, Calle 

1.2.2 Resumen de los resultados, Calle 2

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  ILUMINACION OUTDOOR
:  ILUMINACION VIAL  URBANA 
:  PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR D
:  18.07.2017
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3 21 Nº de artículo : 5XA7672B2C3AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL61
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 56 W / 6390 lm

5 5 Nº de artículo : 5XA7672B2A4AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL43
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 56 W / 6630 lm

6 3 Nº de artículo : 5XA7672C2C4AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL61
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 107 W / 12460 lm

11 3 Nº de artículo : 5XA7672C2A3AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL43
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 107 W / 12930 lm

1.2 Resumen, Calle 

1.2.3 Resumen de los resultados, Calle 3

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  ILUMINACION OUTDOOR
:  ILUMINACION VIAL  URBANA 
:  PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR D
:  18.07.2017
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General
Algoritmo de cálculo utilizada Parte directa
Altura de la superficie de valoración 0.10 m
Factor de mant. 0.80

Flujo luminoso total de  lámparas 353850 lm
Potencia total 3091.2 W
Potencia total por superficie (7247.52 m²) 0.43 W/m²

Iluminancia
Iluminancia media Em 34.8 lx
Iluminancia mínima Emin 17.1 lx
Iluminancia máxima Emax 55 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em 1:2.03 (0.49)
Uniformidad Ud Emin/Emax 1:3.21 (0.31)

Tipo Cant. Producto

Siteco
1 12 Nº de artículo : 5XA7672B2C4AB

Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL61
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 56 W / 6390 lm

2 11 Nº de artículo : 5XA7662A2D3AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 micro LED | PL52
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 29.2 W / 3060 lm



1.2 Resumen, Calle 

1.2.3 Resumen de los resultados, Calle 3

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  ILUMINACION OUTDOOR
:  ILUMINACION VIAL  URBANA 
:  PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR D
:  18.07.2017
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3 21 Nº de artículo : 5XA7672B2C3AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL61
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 56 W / 6390 lm

5 5 Nº de artículo : 5XA7672B2A4AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL43
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 56 W / 6630 lm

6 3 Nº de artículo : 5XA7672C2C4AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL61
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 107 W / 12460 lm

11 3 Nº de artículo : 5XA7672C2A3AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL43
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 107 W / 12930 lm

1.2 Resumen, Calle 

1.2.4 Resumen de los resultados, Plaza 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  ILUMINACION OUTDOOR
:  ILUMINACION VIAL  URBANA 
:  PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR D
:  18.07.2017
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General
Algoritmo de cálculo utilizada Parte directa
Altura de la superficie de valoración 0.10 m
Factor de mant. 0.80

Flujo luminoso total de  lámparas 353850 lm
Potencia total 3091.2 W
Potencia total por superficie (7247.52 m²) 0.43 W/m²

Iluminancia
Iluminancia media Em 30.1 lx
Iluminancia mínima Emin 15.6 lx
Iluminancia máxima Emax 47.4 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em 1:1.93 (0.52)
Uniformidad Ud Emin/Emax 1:3.03 (0.33)

Tipo Cant. Producto

Siteco
1 12 Nº de artículo : 5XA7672B2C4AB

Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL61
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 56 W / 6390 lm

2 11 Nº de artículo : 5XA7662A2D3AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 micro LED | PL52
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 29.2 W / 3060 lm



1.2 Resumen, Calle 

1.2.4 Resumen de los resultados, Plaza 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  ILUMINACION OUTDOOR
:  ILUMINACION VIAL  URBANA 
:  PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR D
:  18.07.2017
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3 21 Nº de artículo : 5XA7672B2C3AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL61
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 56 W / 6390 lm

5 5 Nº de artículo : 5XA7672B2A4AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL43
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 56 W / 6630 lm

6 3 Nº de artículo : 5XA7672C2C4AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL61
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 107 W / 12460 lm

11 3 Nº de artículo : 5XA7672C2A3AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL43
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 107 W / 12930 lm

1.2 Resumen, Calle 

1.2.5 Resumen de los resultados, Plaza 2

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  ILUMINACION OUTDOOR
:  ILUMINACION VIAL  URBANA 
:  PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR D
:  18.07.2017

Página 10/33La Jonquera_modificación 4

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
[m]

N

15 17 25 40 70
Iluminancia [lx]

General
Algoritmo de cálculo utilizada Parte directa
Altura de la superficie de valoración 0.10 m
Factor de mant. 0.80

Flujo luminoso total de  lámparas 353850 lm
Potencia total 3091.2 W
Potencia total por superficie (7247.52 m²) 0.43 W/m²

Iluminancia
Iluminancia media Em 37.8 lx
Iluminancia mínima Emin 24.4 lx
Iluminancia máxima Emax 51.6 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em 1:1.55 (0.65)
Uniformidad Ud Emin/Emax 1:2.11 (0.47)

Tipo Cant. Producto

Siteco
1 12 Nº de artículo : 5XA7672B2C4AB

Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL61
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 56 W / 6390 lm

2 11 Nº de artículo : 5XA7662A2D3AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 micro LED | PL52
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 29.2 W / 3060 lm



1.2 Resumen, Calle 

1.2.5 Resumen de los resultados, Plaza 2

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  ILUMINACION OUTDOOR
:  ILUMINACION VIAL  URBANA 
:  PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR D
:  18.07.2017
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3 21 Nº de artículo : 5XA7672B2C3AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL61
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 56 W / 6390 lm

5 5 Nº de artículo : 5XA7672B2A4AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL43
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 56 W / 6630 lm

6 3 Nº de artículo : 5XA7672C2C4AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL61
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 107 W / 12460 lm

11 3 Nº de artículo : 5XA7672C2A3AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL43
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 107 W / 12930 lm

1.2 Resumen, Calle 

1.2.6 Resumen de los resultados, Plaza 3

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  ILUMINACION OUTDOOR
:  ILUMINACION VIAL  URBANA 
:  PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR D
:  18.07.2017
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General
Algoritmo de cálculo utilizada Parte directa
Altura de la superficie de valoración 0.10 m
Factor de mant. 0.80

Flujo luminoso total de  lámparas 353850 lm
Potencia total 3091.2 W
Potencia total por superficie (7247.52 m²) 0.43 W/m²

Iluminancia
Iluminancia media Em 30.8 lx
Iluminancia mínima Emin 16.5 lx
Iluminancia máxima Emax 41.4 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em 1:1.86 (0.54)
Uniformidad Ud Emin/Emax 1:2.51 (0.4)

Tipo Cant. Producto

Siteco
1 12 Nº de artículo : 5XA7672B2C4AB

Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL61
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 56 W / 6390 lm

2 11 Nº de artículo : 5XA7662A2D3AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 micro LED | PL52
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 29.2 W / 3060 lm



1.2 Resumen, Calle 

1.2.6 Resumen de los resultados, Plaza 3

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  ILUMINACION OUTDOOR
:  ILUMINACION VIAL  URBANA 
:  PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR D
:  18.07.2017
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3 21 Nº de artículo : 5XA7672B2C3AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL61
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 56 W / 6390 lm

5 5 Nº de artículo : 5XA7672B2A4AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL43
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 56 W / 6630 lm

6 3 Nº de artículo : 5XA7672C2C4AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL61
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 107 W / 12460 lm

11 3 Nº de artículo : 5XA7672C2A3AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL43
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 107 W / 12930 lm

1.2 Resumen, Calle 

1.2.7 Resumen de los resultados, Calle perpendicular 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  ILUMINACION OUTDOOR
:  ILUMINACION VIAL  URBANA 
:  PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR D
:  18.07.2017
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General
Algoritmo de cálculo utilizada Parte directa
Altura de la superficie de valoración 0.10 m
Factor de mant. 0.80

Flujo luminoso total de  lámparas 353850 lm
Potencia total 3091.2 W
Potencia total por superficie (7247.52 m²) 0.43 W/m²

Iluminancia
Iluminancia media Em 29.4 lx
Iluminancia mínima Emin 11.8 lx
Iluminancia máxima Emax 55.8 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em 1:2.5 (0.4)
Uniformidad Ud Emin/Emax 1:4.74 (0.21)

Tipo Cant. Producto

Siteco
1 12 Nº de artículo : 5XA7672B2C4AB

Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL61
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 56 W / 6390 lm

2 11 Nº de artículo : 5XA7662A2D3AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 micro LED | PL52
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 29.2 W / 3060 lm



1.2 Resumen, Calle 

1.2.7 Resumen de los resultados, Calle perpendicular 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  ILUMINACION OUTDOOR
:  ILUMINACION VIAL  URBANA 
:  PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR D
:  18.07.2017
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3 21 Nº de artículo : 5XA7672B2C3AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL61
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 56 W / 6390 lm

5 5 Nº de artículo : 5XA7672B2A4AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL43
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 56 W / 6630 lm

6 3 Nº de artículo : 5XA7672C2C4AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL61
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 107 W / 12460 lm

11 3 Nº de artículo : 5XA7672C2A3AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL43
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 107 W / 12930 lm

1.2 Resumen, Calle 

1.2.8 Resumen de los resultados, Calle perpendicular 2

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  ILUMINACION OUTDOOR
:  ILUMINACION VIAL  URBANA 
:  PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR D
:  18.07.2017
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General
Algoritmo de cálculo utilizada Parte directa
Altura de la superficie de valoración 0.10 m
Factor de mant. 0.80

Flujo luminoso total de  lámparas 353850 lm
Potencia total 3091.2 W
Potencia total por superficie (7247.52 m²) 0.43 W/m²

Iluminancia
Iluminancia media Em 38.6 lx
Iluminancia mínima Emin 17.7 lx
Iluminancia máxima Emax 58.9 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em 1:2.18 (0.46)
Uniformidad Ud Emin/Emax 1:3.32 (0.3)

Tipo Cant. Producto

Siteco
1 12 Nº de artículo : 5XA7672B2C4AB

Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL61
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 56 W / 6390 lm

2 11 Nº de artículo : 5XA7662A2D3AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 micro LED | PL52
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 29.2 W / 3060 lm



1.2 Resumen, Calle 

1.2.8 Resumen de los resultados, Calle perpendicular 2

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  ILUMINACION OUTDOOR
:  ILUMINACION VIAL  URBANA 
:  PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR D
:  18.07.2017
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3 21 Nº de artículo : 5XA7672B2C3AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL61
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 56 W / 6390 lm

5 5 Nº de artículo : 5XA7672B2A4AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL43
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 56 W / 6630 lm

6 3 Nº de artículo : 5XA7672C2C4AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL61
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 107 W / 12460 lm

11 3 Nº de artículo : 5XA7672C2A3AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL43
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 107 W / 12930 lm

1.2 Resumen, Calle 

1.2.9 Resumen de los resultados, Calle perpendicular 3

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  ILUMINACION OUTDOOR
:  ILUMINACION VIAL  URBANA 
:  PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR D
:  18.07.2017
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General
Algoritmo de cálculo utilizada Parte directa
Altura de la superficie de valoración 0.10 m
Factor de mant. 0.80

Flujo luminoso total de  lámparas 353850 lm
Potencia total 3091.2 W
Potencia total por superficie (7247.52 m²) 0.43 W/m²

Iluminancia
Iluminancia media Em 34.8 lx
Iluminancia mínima Emin 13.7 lx
Iluminancia máxima Emax 48.5 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em 1:2.55 (0.39)
Uniformidad Ud Emin/Emax 1:3.54 (0.28)

Tipo Cant. Producto

Siteco
1 12 Nº de artículo : 5XA7672B2C4AB

Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL61
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 56 W / 6390 lm

2 11 Nº de artículo : 5XA7662A2D3AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 micro LED | PL52
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 29.2 W / 3060 lm



1.2 Resumen, Calle 

1.2.9 Resumen de los resultados, Calle perpendicular 3

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  ILUMINACION OUTDOOR
:  ILUMINACION VIAL  URBANA 
:  PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR D
:  18.07.2017
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3 21 Nº de artículo : 5XA7672B2C3AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL61
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 56 W / 6390 lm

5 5 Nº de artículo : 5XA7672B2A4AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL43
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 56 W / 6630 lm

6 3 Nº de artículo : 5XA7672C2C4AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL61
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 107 W / 12460 lm

11 3 Nº de artículo : 5XA7672C2A3AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL43
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 107 W / 12930 lm

1.2 Resumen, Calle 

1.2.10 Resumen de los resultados, Calle perpendicular 4

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  ILUMINACION OUTDOOR
:  ILUMINACION VIAL  URBANA 
:  PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR D
:  18.07.2017
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General
Algoritmo de cálculo utilizada Parte directa
Altura de la superficie de valoración 0.10 m
Factor de mant. 0.80

Flujo luminoso total de  lámparas 353850 lm
Potencia total 3091.2 W
Potencia total por superficie (7247.52 m²) 0.43 W/m²

Iluminancia
Iluminancia media Em 29.7 lx
Iluminancia mínima Emin 16.1 lx
Iluminancia máxima Emax 52.5 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em 1:1.84 (0.54)
Uniformidad Ud Emin/Emax 1:3.25 (0.31)

Tipo Cant. Producto

Siteco
1 12 Nº de artículo : 5XA7672B2C4AB

Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL61
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 56 W / 6390 lm

2 11 Nº de artículo : 5XA7662A2D3AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 micro LED | PL52
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 29.2 W / 3060 lm



1.2 Resumen, Calle 

1.2.10 Resumen de los resultados, Calle perpendicular 4

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  ILUMINACION OUTDOOR
:  ILUMINACION VIAL  URBANA 
:  PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR D
:  18.07.2017
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3 21 Nº de artículo : 5XA7672B2C3AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL61
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 56 W / 6390 lm

5 5 Nº de artículo : 5XA7672B2A4AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL43
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 56 W / 6630 lm

6 3 Nº de artículo : 5XA7672C2C4AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL61
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 107 W / 12460 lm

11 3 Nº de artículo : 5XA7672C2A3AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL43
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 107 W / 12930 lm

1.2 Resumen, Calle 

1.2.11 Resumen de los resultados, Calle perpendicular 5

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  ILUMINACION OUTDOOR
:  ILUMINACION VIAL  URBANA 
:  PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR D
:  18.07.2017
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General
Algoritmo de cálculo utilizada Parte directa
Altura de la superficie de valoración 0.00 m
Factor de mant. 0.80

Flujo luminoso total de  lámparas 353850 lm
Potencia total 3091.2 W
Potencia total por superficie (7247.52 m²) 0.43 W/m²

Iluminancia
Iluminancia media Em 34.3 lx
Iluminancia mínima Emin 14.8 lx
Iluminancia máxima Emax 55.1 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em 1:2.32 (0.43)
Uniformidad Ud Emin/Emax 1:3.73 (0.27)

Tipo Cant. Producto

Siteco
1 12 Nº de artículo : 5XA7672B2C4AB

Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL61
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 56 W / 6390 lm

2 11 Nº de artículo : 5XA7662A2D3AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 micro LED | PL52
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 29.2 W / 3060 lm



1.2 Resumen, Calle 

1.2.11 Resumen de los resultados, Calle perpendicular 5

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  ILUMINACION OUTDOOR
:  ILUMINACION VIAL  URBANA 
:  PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR D
:  18.07.2017
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3 21 Nº de artículo : 5XA7672B2C3AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL61
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 56 W / 6390 lm

5 5 Nº de artículo : 5XA7672B2A4AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL43
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 56 W / 6630 lm

6 3 Nº de artículo : 5XA7672C2C4AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL61
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 107 W / 12460 lm

11 3 Nº de artículo : 5XA7672C2A3AB
Nombre de la lum. : Floodlight 20 mini LED | PL43
Equipamiento : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 107 W / 12930 lm

1 Calle 

1.3 Resultados del cálculo, Calle 

1.3.1 Colores falsos, Calle 1 (E)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  ILUMINACION OUTDOOR
:  ILUMINACION VIAL  URBANA 
:  PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR D
:  18.07.2017
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Altura del nivel de referencia
: 0.10 m

Iluminancia media Em : 30.1 lx
Iluminancia mínima Emin : 17.6 lx
Iluminancia máxima Emax : 46.9 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em : 1 : 1.71 (0.58)
Uniformidad Ud Emin/Emax : 1 : 2.66 (0.38)



1.3 Resultados del cálculo, Calle 

1.3.2 Colores falsos, Calle 2 (E)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  ILUMINACION OUTDOOR
:  ILUMINACION VIAL  URBANA 
:  PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR D
:  18.07.2017
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Altura del nivel de referencia
: 0.10 m

Iluminancia media Em : 34.9 lx
Iluminancia mínima Emin : 17 lx
Iluminancia máxima Emax : 57.3 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em : 1 : 2.06 (0.49)
Uniformidad Ud Emin/Emax : 1 : 3.38 (0.30)

1.3 Resultados del cálculo, Calle 

1.3.3 Colores falsos, Calle 3 (E)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  ILUMINACION OUTDOOR
:  ILUMINACION VIAL  URBANA 
:  PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR D
:  18.07.2017
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Altura del nivel de referencia
: 0.10 m

Iluminancia media Em : 34.8 lx
Iluminancia mínima Emin : 17.1 lx
Iluminancia máxima Emax : 55 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em : 1 : 2.03 (0.49)
Uniformidad Ud Emin/Emax : 1 : 3.21 (0.31)



1.3 Resultados del cálculo, Calle 

1.3.4 Colores falsos, Plaza 1 (E)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  ILUMINACION OUTDOOR
:  ILUMINACION VIAL  URBANA 
:  PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR D
:  18.07.2017
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Altura del nivel de referencia
: 0.10 m

Iluminancia media Em : 30.1 lx
Iluminancia mínima Emin : 15.6 lx
Iluminancia máxima Emax : 47.4 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em : 1 : 1.93 (0.52)
Uniformidad Ud Emin/Emax : 1 : 3.03 (0.33)

1.3 Resultados del cálculo, Calle 

1.3.5 Colores falsos, Plaza 2 (E)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  ILUMINACION OUTDOOR
:  ILUMINACION VIAL  URBANA 
:  PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR D
:  18.07.2017
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Altura del nivel de referencia
: 0.10 m

Iluminancia media Em : 37.8 lx
Iluminancia mínima Emin : 24.4 lx
Iluminancia máxima Emax : 51.6 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em : 1 : 1.55 (0.65)
Uniformidad Ud Emin/Emax : 1 : 2.11 (0.47)



1.3 Resultados del cálculo, Calle 

1.3.6 Colores falsos, Plaza 3 (E)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  ILUMINACION OUTDOOR
:  ILUMINACION VIAL  URBANA 
:  PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR D
:  18.07.2017
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Altura del nivel de referencia
: 0.10 m

Iluminancia media Em : 30.8 lx
Iluminancia mínima Emin : 16.5 lx
Iluminancia máxima Emax : 41.4 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em : 1 : 1.86 (0.54)
Uniformidad Ud Emin/Emax : 1 : 2.51 (0.40)

1.3 Resultados del cálculo, Calle 

1.3.7 Luminancia-3D, Vista 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  ILUMINACION OUTDOOR
:  ILUMINACION VIAL  URBANA 
:  PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR D
:  18.07.2017
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Luminancia en el escenario
Mínimo : 0 cd/m²
Máximo : 434 cd/m²



1.3 Resultados del cálculo, Calle 

1.3.8 Luminancia-3D, Vista 2

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  ILUMINACION OUTDOOR
:  ILUMINACION VIAL  URBANA 
:  PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR D
:  18.07.2017
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Luminancia en el escenario
Mínimo : 0 cd/m²
Máximo : 434 cd/m²

1.3 Resultados del cálculo, Calle 

1.3.9 Luminancia-3D, Vista 3

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  ILUMINACION OUTDOOR
:  ILUMINACION VIAL  URBANA 
:  PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR D
:  18.07.2017
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Luminancia en el escenario
Mínimo : 0 cd/m²
Máximo : 434 cd/m²



1.3 Resultados del cálculo, Calle 

1.3.10 Luminancia-3D, Vista 4

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  ILUMINACION OUTDOOR
:  ILUMINACION VIAL  URBANA 
:  PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR D
:  18.07.2017
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Luminancia en el escenario
Mínimo : 0 cd/m²
Máximo : 434 cd/m²



   

       

 
PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR DE LA JONQUERA.    FASE II  JULIOL 2017 DOC 01 - 2 19 

 

2.7.4_DOCUMENTACIÓ QUADRES 
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2.7.5_PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
La instal·lació s’efectuarà conforme al projecte, del qual es tindrà una còpia subscrita per l’instal·lador i la 
propietat amb el vist i plau del facultatiu. 
 
Les variacions que l’instal·lador vulgui introduir respecte al projecte es comunicaran prèviament per a 
conformitat tècnica del facultatiu. 
 
L’industrial advertirà de les condicions adequades en que té de rebre l’obra per a la seva adequada 
continuïtat, en compte de coordinar amb l’industrial subsegüent per a l’entrega adequada. 
 
Es concertarà dia per a visita amb la resta d’industrials que puguin resultar afectats per l’execució de 
l’instal·lació. 
 
La propietat deixarà a judici de la direcció la total decisió de la instal·lació. 
 
L’oferta econòmica es realitzarà, excepte expressa indicació al contrari de la propietat, de forma que es 
puguin valorar-se unitàriament les variacions que puguin produir-se amb relació a l’acceptat. 
 
L’oferta econòmica comprendrà totes les despeses i costos necessaris fins la posta en servei de la instal·lació 
i la seva acceptació per la companyia subministradora. 
 
L’industrial fixarà i manifestarà de comú acord amb el facultatiu i altres industrials afectats la data concreta 
de començament i finalització de la instal·lació. 
 
L’oferta inclourà la part corresponent a la realització dels mesuraments reglamentaris de terra i aïllament, de 
proves de funcionament de la pròpia instal·lació, i dels receptors, només en el que a la seva alimentació es 
refereix, per al correcte funcionament, per al que s’exigirà conèixer les condicions de treball dels receptors. 
 
Els ajuts que puguin precisar i quedin exclosos del pressupost es manifestaran en el cos documental de 
l’oferta tant si són materials com de mà d’obra o auxiliars, en cas contrari, s’entendrà com una oferta 
universal i al seu càrrec. 
 
Les demores d’execució i entrega imputables a l’instal·lador es penalitzaran, segons pacte, per a quina 
evicció es pactarà clarament amb la propietat el fraccionament dels pagaments i les retencions finals que hi 
hagués. 
 
L’industrial designarà un responsable a l’obra que el representarà a tots els efectes. 
 
Els mesuraments reglamentaris exigits en tota instal·lació elèctrica, especialment el de la resistència a terra i 
d’aïllament, els realitzarà l’instal·lador amb els seus equips i personal en presència del director d’obra, el 
qual podrà aportar els seus equips i personal en presència del director d’obra, el qual podrà portar els seus 
propis equips en cas de dubte. 
 
 
La data per a realitzar dita comprovació de mesuraments la concertarà l’instal·lador i el director d’obra amb 
temps prudencial un cop realitzada la instal·lació. 
 
Aquest plec obliga per igual a les parts contractats i/o relacionades. 

2.7.6_ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
Es descriuen les disposicions mínimes de seguretat i salut amb el que preveu el RD1627/1997 de 24 
d’octubre pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS 
 
Els treballs que es preveuen realitzar són: 

 Instal·lació de l’equip de comptatge. 
 Instal·lació del grup. 
 Instal·lació del quadre general de distribució. 
 Instal·lació de les línies. 
 Instal·lació dels receptors. 

 
Treballs a realitzar: 

 Treballs en baixa tensió. 
 Treballs amb màquines elèctriques. 
 Treballs amb màquines i eines. 
 Desplaçament de pesos. 
 Treballs a diferents alçades. 

 
DEFINICIÓ DELS RISCOS I DE LES MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 
 
Riscos a tenir en compte: 

 Riscos deguts als treballs en baixa tensió. 
 Cremades físiques i químiques. 
 Projeccions d’objectes i fragments. 
 Aixafaments o agafades. 
 Col·lisions. 
 Caigudes d’objectes o personal. 
 Contactes elèctrics directes o indirectes. 
 Cossos als ulls. 
 Cops i talls per maquinària, eines o objectes punxants. 
 Sobreesforços. 
 Bolcament de màquines. 

 
Riscos per porta-palés: 

 Aixafaments, enganxades o col·lisions. 
 Caiguda d’objectes o persones. 
 Cossos als ulls. 
 Cops i/o talls per maquinària o/i eines. 
 Sobreesforços. 
 Bolcament de màquines. 

 
 
 

Riscos per escales de ma: 
 Aixafaments, enganxades o col·lisions. 
 Caiguda d’objectes o persones. 
 Contactes elèctrics. 



   

       

 
PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR DE LA JONQUERA.    FASE II  JULIOL 2017 DOC 01 - 2 21 

 

 Cops i/o talls per maquinària o/i eines. 
 Sobreesforços. 

 
Riscos degut a eines: 

 Cops i/o talls per maquinària o/i eines. 
 Caiguda d’objectes o persones. 

 
Riscos degut a talladora de tubs: 

 Enganxades. 
 Cops i/o talls per maquinària o/i eines. 
 Caiguda d’objectes o persones. 

 
Riscos degut a pela-cables: 

 Cops i/o talls per maquinària o/i eines. 
 Caiguda d’objectes o persones. 

 
Riscos degut a electricitat: 

 Cremades físiques i químiques. 
 Contactes elèctrics directes o indirectes. 
 Incendi. 
 Exposició a llums. 

 
Riscos degut a cables, mànegues, etc: 

 Caiguda d’objectes o persones. 
 Sobreesforços. 
 Cops i/o talls per maquinària o/i eines. 

 
Riscos deguts a regletes, ancoratges, etc: 

 Cops i/o talls per maquinària o/i eines. 
 Caiguda d’objectes o persones. 

 
Riscos deguts a grapes, cargols, etc: 

 Cops i/o talls per maquinària o/i eines. 
 Caiguda d’objectes o persones. 
 Trepitjades sobre objectes punxants. 

 
Riscos deguts a llums: 

 Caiguda d’objectes o persones. 
 Aixafaments o agafades. 
 Contactes elèctrics directes o indirectes. 
 Cops i/o talls per maquinària o/i eines. 

 
 Sobreesforços. 

 
AVALUACIÓ DELS RISCOS 
 

 
 
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 
 
Condicions de treball: 
Les persones hauran de tenir autorització i formació, hauran de seguir les normes internes de seguretat i 
cuidar de la conservació de l’equip de treball. 
 
Mesures de prevenció i protecció. 

 Cremades físiques i químiques: Guants adequats. 
 Projeccions: Calçat adient, casc, ulleres o pantalla facial. 
 Aixafaments: Calçat adient i casc homologat. 
 Enganxades: Calçat adequat, casc homologat i guants adients. 
 Caiguda d’objectes: Bosses portaeines, calçat i casc protector. 
 Caiguda de persones: Cinturó de seguretat. 
 Contactes elèctrics directes: Calçat adient, casc homologat, ulleres de seguretat i guants. 
 Contactes elèctric indirectes: Botes d’aigua. 
 Cossos als ulls:  Ulleres de seguretat i pantalla facial. 
 Exposició a fonts lluminoses: Ulleres adients o pantalla facial. 
 Cops d’objectes: Bossa portaeines, calçat adient, casc homologat i guants. 
 Trepitjada sobre objectes punxants: Bossa portaeines i calçat adient. 
 Incendis: Equip d’extinció. 
 Sobreesfoços: Cinturó de protecció lumbar. 
 Soroll: Taps auditius. 

 
Actes a evitar: 

 Treballar sense autorització o formació. 
 Treballar en condicions perilloses per a un o per a altres. 
 Anular els dispositius de seguretat. 
 No utilitzar eines o màquines adients. 
 No utilitzar equips de protecció. 
 Distraccions. 
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2.8: XARXA DE REG 
 
 ANTECEDENTS 

A l’inici del carrer Major de la Jonquera, just al llindar de l’àmbit de projecte on acaba el carrer Carles Bosch 
de la Trinxera, s’hi ubica una escomesa de reg existent que distribueix la xarxa de reg de l’arbrat i els petits 
parterres de la zona. 

 
 
Es desconeixen actualment els sectors de reg dels que disposa l’escomesa existent. 
 
DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 

El disseny de la instal·lació s’ha dissenyat considerant el funcionament de les dues fases i procurant facilitar 
la connexió entre elles. Es descriurà la sol·lució adoptada en les dues fases per tal de fer més comprensius 
els plànols i càlculs hidràulics, tot i que s’executin de forma separada. 
 
FASE 1 

En la primera fase de reurbanització del carrer Major compresa des de l’inici del carrer fins a la plaça Arias 
Comelles, es plantegen les arbustives següents: 
 

 Al final del tram del carrer Carles Bosch de la Trinxera s’hi ha projectat tres arbres i dos parterres 
amb diferents arbustives. 

 En el carrer del Migdia s’hi ha projectat 3 petits parterres a cada costat amb arbustives. 
 En el carrer de la Torre s’hi ha dissenyat un parterre en un lateral. 
 La plantació de dos arbres a la plaça de l’ajuntament. 
 A la plaça Arias Comellas s’hi preveu plantar diversos arbres amb combinats amb 2 parterres 

centrals de formes corbes. 
 
Degut a la llarga distància que existeix entre cada una de les localitzacions d’arbustives, es planteja 
subministrar el sistema de reg mitjançant dues escomeses diferents. S’aprofitarà la connexió dels trams més 
pròxims a l’escomesa existent i es sol·licitarà una nova escomesa amb un cabal de 3m3/h en un lateral de la 
plaça Arias Comelles per donar subministrament als trams més allunyats. 
En el comptador existent es preveu connectar 3 nous sectors de reg dividits en 2 pericons, un de individual i 
un de doble. Els sectors vinculats al comptador existent seran els següents: 
 

 Sector 1: Arbrat del tram final de Carles Bosch de la Trinxera. El sistema instal·lat serà de degoteig 
per arbrat amb un tub PE40 i anells oberts degotadors inserits 30 cm 7 ut. de 3,5 l/h i 4 atm. auto 
compensant amb tub dren 50mm. La longitud màxim d’aquest sector no supera els 350m. El total 
d’anells a instal·lar serà de 3 

 
 Sector 2: Parterres del tram final de Carles Bosc de la Trinxera. Es tracta de dos parterres de diferents 

característiques però amb el mateix sistema de reg que consistirà en un sistema de degoteig amb un 
col·lector d’entrada i un altre de sortida de polietilè DN40, entre els quals s’hi connectaran diverses 
canonades de polietilè  DN16 separades entre sí un màxim de 50 cm i amb degolladors 
autonetejants i autocompensats de 2,3l/h inserits cada 40 cm com a màxim. El total del sector 
constarà de 619 degoters. Entre els dos parterres s’instal·larà un pericó de registre amb una clau de 
tall. 

 
 Sector 3: Petits parterres del carrer del Migdia. En aquest cas, la xarxa secundària de distribució de 

DN63mm de polietilè de baixa densitat alimentari recorrerà part del carrer Major des del comptador 
existent fins a la cruïlla amb el carrer del Migdia on s’instal·larà l’electrovàlvula amb el by-pass 
sectorial simple. D’aquesta manera s’evitarà pèrdua de pressió i cabal en el tram, i s’assegurarà el 
correcte funcionament del sistema de degoteig del parterre que consistirà en un col·lector d’entrada 
i sortida de polietilè DN40, entre els quals s’hi connectaran diverses canonades de polietilè DN16 
separades entre sí un màxim de 50cm. Les canonades disposaran de degolladors autonetejants i 
autocompensats de 2,3l/h inserits cada 40 cm com a màxim. El total del sector constarà de 80 
degoters 

 
Caldrà verificar durant l’execució de l’obra que el cabal del comptador existent sigui suficient per 
subministrar als 3 sectors nous de reg. En cas contrari, serà necessari realitzar una sol·licitud d’augment de 
cabal a l’empresa Sorea distribuïdora d’aigua del municipi.  
 
Per la resta d’arbustives es realitzarà la sol·licitud d’una nova escomesa a la plaça d’Arias Comellas tal i com 
s’indica a continuació: 
 

 
 
El nou comptador disposarà de 5 sectors de reg dividits en 2 pericons, un d’ells amb 4 sectors de reg 
instal·lats a la mateixa plaça i com a previsió de la fase 2 del projecte, i l’altre amb un únic sector de reg 
aïllat pel parterre del carrer de la Torre.  
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Els sectors pertanyents al nou comptador considerant una velocitat mínima de subministrament de l’aigua 
de 1,5m/s seran els següents: 
 

 Sector 1: Arbrat de la plaça Arias Comelles i la plaça de l’Ajuntament. S’unificarà en un únic sector 
de reg l’arbrat d’aquestes dues places ja que la distancia total del recorregut de la canonada no 
supera els 350ml i amb un total d’arbres de 7. Es distribuirà el sistema amb un tub de polietilè de 
baixa densitat de DN40 que connectarà mitjançant tub de DN16 amb anells oberts de degotadors 
inserits 30cm 7ut de 3,5 l/h i 4 atm auto-compensant amb tub dren 50mm. 

 
 Sector 2: Parterres de la plaça Arias Comellas. En aquests dos parterres de forma ovalada amb arbres 

centrals s’hi instal·larà un sistema de degoteig per parterres amb canonades PE DN16 separades un 
màxim de 50cm entre elles i amb degolladors autonetejats i autocompensants de 2,3l/h inserits 
cada 40 cm com a màxim. La canonada de distribució fins als parterres serà de polietilè de diàmetre 
40mm. En aquests dos parterres el total de degoters serà de 173. 

 
 Sector 3: Parterre en un lateral del carrer de la Torre. Degut a la llarga distància entre la ubicació del 

comptador i del parterre i per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació, la xarxa 
secundària de distribució de polietilè de diàmetre 63mm discorrerà pel carrer Major fins a la cruïlla 
amb el carrer de la Torre on s’ubicarà el by-pass sectorial que activarà el sector de degoteig del 
parterre.  

 
 Sector 4: Arbrat del tram oest del carrer Major entre la plaça Arias Comelles i el carrer Miquel Martí i 

Pol. En la fase 1 només s’instal·larà un arbre d’aquest tram, però es deixarà plantejada la canonada 
de polietilè de diàmetre 40mm fins a una arqueta de fi de tram on s’ubicarà una clau de tall en 
previsió de la futura connexió. 

 
 Sector 5: Arbrat del tram est del carrer Major entre la plaça Arias Comelles i el carrer Miquel Martí i 

Pol. Les arbustives d’aquest tram es plantaran en la segona fase però es deixarà la canonada de 
polietilè instal·lada en la primera fase fins al pericó on s’ubicarà una clau de tal per a la futura 
connexió. 

 
Cada sector de reg disposarà d’un kit de control amb una electrovàlvula per a la seva programació.  
La xarxa de la fase 1 disposarà de tots els elements per tal del correcte funcionament dels sectors de la fase 
2. 
 
FASE 2 

Es connectaran els dos sectors de reg d’aquesta fase als pericons de final de tram instal·lats durant la fase 1, 
un a cada costat de la calçada. 
 
En el sector oest (sector 4), s’instal·laran un total de 17 anells de degoteig per l’arbrat, mentre que el sector 
est (sector 5) disposarà de 16 anells, un d’ells ja instal·lat en la primera fase de projecte. 
Tots els anells seranoberts de degotadors inserits 30cm 7ut de 3,5 l/h i 4 atm auto-compensant amb tub 
dren 50mm. 
 
CONSIDERACIONS DE LA INSTAL·LACIÓ 

La xarxa secundària correspon al tram de canonades entre el by-pass sectorial i la derivació als elements de 
distribució d’aigua, en aquest cas totes les línies seran de reg per degoteig. Tots els accessoris d’unió 
d’aquests trams seran de polietilè. 
 

El sistema de degoteig, tan de l’arbrat com dels parterres constarà de les següents característiques: 
 
 Als extrems de la xarxa secundària es col·locarà una vàlvula de ràcord pla del mateix diàmetre que la 

canonada dins de pericó, connectat al sistema de desguàs, pel rentatge de la instal·lació amb el fons 
formigonat i amb pendent suficient cap a l’embornal per afavorir l’evacuació. Des del pericó de desguàs 
fins al embornal es col·locarà un tub de PVC  autoportant per connectar-los. En els trams del carrer 
Major on no hi hagi embornals es realitzarà la connexió directament a pou. En el cas que no hi hagi cap 
element de la xarxa de clavegueram proper per connectar-s’hi, s’instal·larà un pericó de desguàs amb 
colze de llautó rosca mascle de 1’’ i fons drenant amb graves. 
 

 La instal·lació estarà dotada d’una vàlvula de descàrrega automàtica que s’ubicarà a tots els punts alts de 
la instal·lació, dins del pericó de desguàs o de registre.  
 

 Aquest tipus de reg serà automatitzat amb el programador i estarà dotat de filtre metàl·lic de 300 μ 
(micres) desmuntable per facilitar la seva neteja. Aquest es col·locarà abans del bypass sectorial o 
electrovàlvula per protegir el màxim nombre d’elements de reg. També estarà dotat de vàlvula metàl·lica 
reductora de pressió, col·locada a sortida del bypass sectorial de 10 a 0,5 atm, amb manòmetre de 
pressió. 

 
La canonada que connectarà la xarxa secundària amb els distribuïdors d’aigua serà de PE de baixa densitat i 
16 mm de diàmetre.  
 
Les línies de degoteig dels parterres estaran separades 20cm de les voreres i quedaran soterrades entre 5 i 
10cm en funció del tipus de plantació. 
 
 
RASES O CANALITZACIONS 

Totes les canonades discorreran preferentment per zones d’escocells. La fondària de la canonada serà de 
50cm, per tant caldrà realitzar rases d’una amplada aproximada de 40 x 60cm de fondària. El fons de rasa 
es regularitzarà amb una base de sorra, es procedirà a la col·locació de la canonada i es recobrirà amb sorra 
o material de la pròpia excavació, procurant que estigui lliure de pedres i elements susceptibles de malmetre 
les canonades. Finalment, es procedirà al farcit de la rasa. 
 
Les conduccions elèctriques o canonades estaran separades entre elles uns 10 cm per facilitar posteriors 
treballs i reparacions. 
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2.9_CANALITZACIÓ I DESVIAMENT DE CURSOS NATURALS D’AIGUA 
 
L'àmbit de les obres és un entorn urbanitzat, on no s'ha detectat la presència de cap curs natural d'aigua 
existent que calgui canalitzar ni desviar. 
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2.10_ SERVEIS AFECTATS, EXISTENTS I NOUS SERVEIS 

 

1. SERVEIS EXISTENTS 
 

Els treballs que s’han dut a terme per a la identificació dels serveis existents dins l’àmbit de projecte, han 
estat els següents: 

 Inspecció sobre el terreny de tots els serveis visibles que podien quedar afectats per les actuacions 
proposades en el Projecte. 

 Recopilació d’informació i/o entrevistes amb companyies i entitats municipals per a la localització, la 
identificació i la caracterització dels serveis existents que poden quedar afectats. 
 

Amb les dades obtingudes s’han elaborat els plànols del present document, situant els serveis existents, 
identificant la tipologia i a quina companyia pertanyen. 
 
Abans del començament de les obres, el contractista, d’acord amb el Plec de Condicions, està obligat a la 
localització dels serveis existents en la zona, i a la realització de cates si és necessari, atès que la informació 
facilitada per les companyies té un caràcter aproximat. 
 
En l’àmbit de l’obra del present projecte s’hi han detectat els serveis existents següents: 
 
     1.1_Xarxa elèctrica 
L’empresa ENDESA posseeix la xarxa de serveis d’alta, mitja i de baixa tensió en aquesta zona.  
 

1.1.1. Alta i Mitja tensió 
Existeix únicament un petit tram de mitja tensió soterrat a la cruïlla del carrer Major amb el carrer Miquel 
Martí i Pol. En principi, però, no hi haurà afectació d’aquesta línia durant el transcurs de les obres 
d’execució del projecte. 
 

1.1.1. Baixa tensió 
Segons documentació de serveis existents d’Endesa, existeixen trams aeris de baixa tensió dins l’àmbit de 
projecte. Es sol·licita per part dels tècnics de l’Ajuntament de La Jonquera el soterrament de les línies aèries 
en creuaments de calçada els quals es troben tots ells en el tram des de la plaça Arias Comellas fins al carrer 
Miquel Martí i Pol. 
 
     1.2_Xarxa d’Aigua potable 
La xarxa d’aigua potable transcorre per cada costat del carrer Major amb tubs de diàmetre 160 i 110mm 
respectivament. 
Es preveu la instal·lació d’un hidrant en el costat est del tram de carrer. No obstant, no es preveu que es 
vegin afectades per les actuacions corresponents. Tot i això, si una sèrie d’encreuaments amb les diferents 
instal·lacions previstes provoquessin algun tipus d’interferència, caldrà tractar-la amb la metodologia 
d’actuació que es detallarà. 
 
     1.3_Xarxa de Gas 
La xarxa de distribució de Gas transcorre soterrada en tot l’àmbit d’actuació abastint la zona en cada costat 
del carrer Major. No es preveu que es vegin afectades per les actuacions corresponents. Tot i això, si una 
sèrie d’encreuaments amb les diferents instal·lacions previstes provoquessin algun tipus d’interferència, 
caldrà tractar-la amb la metodologia d’actuació que es detallarà.  
 
 

     1.4_Xarxa de Telefonia 
Dins l’àmbit del present projecte transcorren les línies de telefonia aèries subjectes a les façanes dels edificis. 
Es preveu el soterrament de tota la xarxa de línia aèria de telefonia de les dues fases de projecte, atenent a 
les possibles interferències amb altres instal·lacions. 
 
     1.5_Xarxa de Clavegueram 
La xarxa de clavegueram que recorre el tram del carrer Major consta d’embornals i col·lectors susceptibles 
d’afectació. En alguns trams la xarxa és separativa i en d’altres d’unitària. Es preveu l’enderroc i disseny de 
nou de tota la xarxa. Les afectacions i metodologia d’actuació deguda a les afectacions es descriu a l’annex 
2.05 Drenatge. 
 
     1.6_Xarxa d’Enllumenat 
Tot l’enllumenat dins de l’àmbit de projecte ve subministrat pel quadre 011 a un extrem del carrer Major 
fora de l’àmbit de projecte.. Les afectacions al quadre esmentat i la nova distribució queda especificada a 
l’annex 2.11 Enllumenat públic. 
 
     1.7_Xarxa de Reg 
Existeix una escomesa de reg a la plaça Arias Comellas, realitzada a la fase 1 del projecte que distribueix el 
sistema de reg existent de la zona i on s’hi ubiquen el sectors de reg previstos per la fase 2. Per altra banda, 
al llarg del carrer Major existeixen boques de reg que mantindran la ubicació però es substituiran per unes 
de noves. 
 
Actualment existeixen arbres al llarg dels laterals del tram projectat del carrer Major. 
 
     1.8_Instal·lació de megafonia 
Actualment existeix un sistema de megafonia subjecte als bàculs d’enllumenat. Caldrà preveure la seva 
afectació durant la retirada de les columnes. 
 
     1.9_Cabina telefònica 
Actualment hi ha una cabina telefònica a la fase 2 entre la plaça d’Arias Comellas i el carrer Miquel Martí i 
Pol. La metodologia d’actuació deguda a l’afectació mencionada es descriurà més endavant, en l’apartat 
corresponent. 
 
     1.10_Parquímetres 
Actualment hi ha un parquímetre a la fase 2 entre la plaça d’Arias Comellas i el carrer Miquel Martí i Pol. El 
parquímetre disposa de banderola. 
 
     1.11_Cabina de la ONCE 
Existeix una cabina de la ONCE dins de la fase 2 del carrer Major, en el tram comprès entre la plaça d’Arias 
Comellas i el carrer Miquel Martí i Pol. 
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2. SERVEIS AFECTATS 

A continuació es descriuen els serveis que es veuran afectats per les actuacions derivades del present 
projecte, així com la metodologia d’actuació específica per a cada instal·lació. També s’incorpora la 
metodologia per algunes instal·lacions que, tot i que no es previngui afectació, podrien veure’s afectades en 
funció de l’evolució de les obres, com és el cas de la instal·lació elèctrica i de gas. 
 
Es preveu l’afectació en els serveis existents descrits anteriorment, que són: 
 

 Línies soterrades de baixa o mitja tensió de l’empresa Endesa. 
 Instal·lació d’aigua. 
 Canonades de gas de distribució de l’empresa Gas Natural SA. 
 Xarxa de telefonia 
 Xarxa de clavegueram. 
 Xarxa d’enllumenat. 
 Xarxa de reg. 
 Instal·lació de megafonia 
 Cabina telefònica 
 Parquímetre 
 Cabina de la ONCE 

 
En aquest cas d’afectacions, el contractista demanarà l’afectació a la companyia corresponent perquè 
realitzi l’obra necessària. En l’àmbit de l’obra del present Projecte queden afectats els serveis següents: 
 
     2.1_Instal·lació elèctrica 
Com s’ha comentat amb anterioritat, es preveuen les següents afectacions: 
 

 Soterrament de la línia aèria de baixa tensió en els creuaments de calçada del tram de carrer Major 
de la Fase 2. S’adjunta l’oferta tècnic-econòmica de la distribuïdora Endesa pel seu soterrament amb 
número de sol·licitud 9029327 on es descriuen les obres corresponents a FECSA-ENDESA. 
 

 Es preveu la retensada de les línies elèctriques en façana per tal d’elevar-les fins a la cornissa de 
coberta. El pressupost de la mencionada actuació, realitzat per ENDESA té com a número de 
referència: 9029328. 

 Possibles afectacions de canalitzacions existents. La informació gràfica de les xarxes existents que es 
disposa és orientativa i, per tant , en fase d’obra s’haurà de comprovar si s’afecten les rases. 

 
2.1.1 Metodologia d’actuació en cas d’afectació 
 
Es reposaran les arquetes existents o es substituiran per noves, en cas d’ estar malmeses. Les instal·lacions 
de BT i AT soterrades acompliran les prescripcions de la Reglamentació vigent en quant a distàncies de 
seguretat en els trams de paral·lelisme i encreuaments. 
 
En el cas de canalitzacions sota tub en longituds superiors a 25 metres s’haurà de col·locar arquetes cegues 
per facilitar l’estesa dels conductors. 
 
En la posada en servei de la instal·lació, i com a mesura preventiva de seguretat, no es posarà “sota tensió” 
cap circuit que no disposi d’un consum instal·lat justificat. Es realitzaran les proves d’aïllament i continuïtat, 
deixant-lo fora de servei una vegada realitzades aquestes. 

 
En el moment d’execució de qualsevol actuació, caldrà tornar a donar constància a la companyia FECSA-
ENDESA i, depenent de la zona d’afectació, realitzar el reconeixement i firma de l’Acta de Control. 
 
A l’hora de l’execució qualsevol actuació caldrà tornar a posar-ho en coneixement de la companyia FECSA-
ENDESA i, depenent de la zona d’afectació, realitzar el reconeixement i firma de l’Acta de Control. 
 
S’haurà de preveure la protecció entre línies de baixa tensió a soterrar i la resta d’instal·lacions mitjançant 
una protecció de plaques de polietilè sobre la capa de sorra en els trams que presentin més risc d’estar en 
contacte amb condensacions de humitat o acumulacions de gas. 
 
 
        2.2_Instal·lació d’aigua 
L’objecte del present apartat és la descripció de l’afectació en la instal·lació d’aigua potable, per 
l’alimentació dels diferents subministres requerits en cas d’afectació. 
 
En cas de substitució es farà per una canonada de fosa de les mateixes característiques i diàmetres, d’acord 
amb l’especificat en plànols i sempre seguint les indicacions de la companyia subministradora del servei 
(AGBAR). 
 
2.2.1 Afectacions 
 
Es preveuen les següents afectacions: 
 

 Sol·licitud d’un nou subministrament per la instal·lació d’un hidrant al costat oest del carrer. 
 

No es preveuen mes afectacions a la xarxa d’aigua, tot i això es detalla la metodologia d’actuació per si 
sorgís alguna interferència no prevista. 
 
2.2.2 Metodologia d’actuació en cas d’afectació 
 
Segons Normativa: 

 Reial Decret 1138/1990, de 14 de setembre, per el que s’aprova la Reglamentació Tècnica Sanitària 
per l’abastament i control de qualitat de les aigües potables de consum públic. 

 BOE núm. 226 -20.09.1990 
 ORDEN de 28 de Juliol de 1974 per la que s’aprova el "Plec de prescripcions tècniques generals per 

canonades d’abastament d’aigua" i es crea una "Comissió Permanent de Canonades d’Abastament 
d’Aigua i de Sanejament de Poblacions" 

 
En els punts més alts, així com al final de tram, s’instal·laran vàlvules de ventosa amb la missió de buidar o 
purgar l’aire de dins de la xarxa. 
 
PROVES 
Tota la xarxa de canonades es provarà a una pressió mínima de 1,5 vegades la pressió nominal amb un 
mínim de 15 kg/cm2. 
 
La durada mínima de les proves serà de 5 hores i no s'haurà d'apreciar la més mínima fuga. 
En els casos que, intercalats en la xarxa de canonades existissin elements amb una pressió de prova inferior 
a la de la xarxa, aquesta prova es realitzarà per trams, aïllant o desmuntant els esmentats elements. 
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Posteriorment es realitzarà una altra sessió de proves a la màxima pressió d'assaig admesa pels elements que 
foren desmuntats o aïllats. 
 
No es considerarà provada una part o la totalitat de la xarxa de canonades mentre no existeixi per escrit, la 
conformitat de la Direcció Tècnica. 
 
MUNTATGE 
El muntatge haurà d'ésser realitzat per personal especialitzat que prendrà cura tant en l'aspecte funcional 
com l'estètic segons la correcta pràctica de l'ofici. 
 
 
La disposició i forma del muntatge haurà de permetre el fàcil accés a elements, aparells d'indicació o 
regulació que requereixin inspecció periòdica o manteniment. Haurà de ser possible un fàcil desmuntatge 
per reparació o eventual substitució de qualsevol part. 
 
La decisió de la Direcció Tècnica serà definitiva per a l'acceptació del muntatge. 
 
Prèviament a la posta en servei total o parcial de la instal·lació, inclòs per efectuar proves, haurà de procedir 
al buidat i neteja de la xarxa de canonades afectada a fi de retirar del seu interior tots els residus i brutícia 
que hagués pogut quedar durant el muntatge. 
 
Per aquest motiu es desmuntaran aquells elements o accessoris que poguessin retenir-la. Es prendran 
especials precaucions en el cas d'elements mòbils com són bombes, vàlvules motoritzades, etc., protegint-
los amb malles metàl·liques a les seves connexions. Aquestes malles es retiraran una vegada realitzada la 
neteja. 
 
Si es produís qualsevol avaria, inclòs transcorregut el període de garantia per alguna de les causes 
esmentades, l'import de la reparació o substitució de l'element deteriorat serà a càrrec de l'adjudicatari. 
 
Per evitar la introducció d'elements estranys a la xarxa de canonades, una vegada hagi finalitzat la jornada 
de treball, s'obturaran convenientment els extrems que estiguin oberts. 
 
Si la interrupció dels treballs hagués de superar els tres dies, aquesta obturació es farà, preceptivament, de 
la manera següent: 

a) En els trams de canonada de diàmetre nominal igual o inferior a 50 mm. mitjançant tap forjat 
roscat. 

b) En els trams de canonada de diàmetre nominal igual o superior a 65 mm. mitjançant brida de coll 
soldada i contra brida cega. 

 
Tot l'estès horitzontal de la xarxa de canonada haurà d’ésser realitzat amb un pendent mínim del 5 per mil. 
 
La instal·lació assegurarà la circulació del fluid sense obstruccions, eliminant bosses d'aire mitjançant la 
col·locació de tants punts de purga i desaire com siguin necessaris, de manera que es permeti el drenatge 
total de tots els circuits. 
 
El muntatge de tota la canonada haurà d'executar-se segons les indicacions de la Direcció Tècnica i la Cia. 
subministradora de la zona (AGBAR), considerant que les pintes horitzontals hauran de quedar alineades 
per la seva part superior. 
 
Els esteses de canonades, mentre no s'especifiqui el contrari, es disposaran paral·leles o perpendiculars entre 
sí i en les dues direccions ortogonals de l'estructura dels locals per on discorrin. 

 
 
     2.3_Gas 
No es preveuen afectacions a la xarxa de gas, tot i això es detalla la metodologia d’actuació per si sorgís 
alguna interferència no prevista. 
 
2.3.1 Metodologia d’actuació en cas d’afectació 
 
L’objecte del present apartat és establir el procediment en cas d’afecció i exposar les condicions tècniques i 
econòmiques, efectuant els càlculs que justifiquin les solucions adoptades. 
 
Tant la xarxa de distribució com les connexions de subministrament que alimenten als edificis les mantenen 
les empreses subministradores de gas. 
 
CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT 
És la part de la canalització de gas que comprèn la connexió a la xarxa de distribució de la companyia GAS 
NATURAL SDG SA (en endavant GN) existent en zona d’actuació de PE 63 i un rang de pressió MPB (4 
bar>P>0.4 bar). 
 
En cas d’incidència, s’haurà de substituir el tram de la canonada que es veu afectada. 
 
Les canonades per a la canalització del GN seran de polietilè, segons UNE 53333. Quan les conduccions 
vagin a passar forjats o murs, ho faran mitjançant passa-murs, amb 10mm lliures al voltant de la canonada. 
 
La unió de canonades de polietilè es realitzarà per soldadura per d’electro-fusió utilitzant accessoris electró-
soldables, i aquestes soldadures sempre seran realitzades per personal autoritzat per aquesta funció. 
 
XARXES D’ABONATS 
La clau d’escomesa es podrà situar en l’interior de l’armari de regulació de cada abonat. 
 
     2.4_Xarxa de telefonia 
L’objecte del present apartat és especificar les possibles afectacions a la xarxa de telefonia. 
 
2.4.1 Afectacions 

 
Es preveu el soterrament de les línies aèries de telefonia de tot l’àmbit de projecte. S’ha realitzat una 
sol·licitud a telefònica amb número de referència AG23763 per tal d’iniciar l’expedient per assessorament 
d’infraestructures canalitzades.  
 
Aquestes línies soterrades es preveu que comparteixin els quatre tubulars de diàmetre 125mm previstos per 
a la instal·lació de fibra òptica. S’instal·laran muntants en façana per arribar a les caixes de connexió 
d’entrada a les vivendes. 
 
2.4.2 Metodologia d’actuació en cas d’afectació 
 
DISSENY I DIMENSIONAMENT DE LA XARXA 
S’encarregarà la companyia subministradora i, com a mínim, es garantirà i dissenyarà segons la normativa 
següent: 

 Llei 11/1998, de 24 d’Abril, General de Telecomunicacions 
 BOE 25-4-1998 Correcció d’errors BOE 8-7-1998 
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 Reial Decret 1736/1998, de 31 de juliol, por el que s’aprova el reglament de desenvolupament del 
títol III de la llei general de telecomunicacions, en lo relatiu al servei universal de telecomunicacions, 
a les demés obligacions de servei públic i a les obligacions de caràcter publico en la prestació dels 
serveis i en la explotació de las xarxes de telecomunicacions. BOE 05.09.1998 

 
Les canalitzacions seran realitzades amb tubs de Polietilè corrugat de diàmetre 125 mm. Es deixaran dos 
tubs de diàmetre 63 mm dins d’ arqueta per a derivar a cada parcel·la existent al carrer. 
 
Les arquetes seran del tipus M per les derivacions ramals, de tipus H per creuar els vials i de tipus “M” per 
les derivacions individuals a subministres a edificacions. 
 
La profunditat mínima des del paviment serà de 45cm a les voreres i de 60cm en calçades. 
 
Aquest projecte i composició és orientativa pendent de l’informe Tècnic i Econòmic de la companyia. 
 
     2.5_ Clavegueram  
Es preveuen varies afectacions del servei de sanejament segons informació rebuda i el projecte dissenyat. En 
aquest cas, les especificacions i les afectacions es detallen a l’annex 2.05 de clavegueram.  
 
La realització d’aquesta instal·lació serà realitzada sempre per personal autoritzat per els serveis de 
Indústria, aquest personal serà responsable del bon funcionament de la instal·lació així com del compliment 
en la execució dels reglaments, normes i instruccions que li siguin d’aplicació. 
 
2.5.1 Afectacions 

 
Es planteja l’enderroc del col·lectors existent i el disseny de nou de tots els elements de recollida d’aigua 
mitjançant una xarxa separativa de nova implantació. Queda especificat a l’annex corresponent. 
 
     2.6_ Enllumenat 
La xarxa d’enllumenat existent es veurà afectada en la seva totalitat ja que es re-plantejarà tota la 
instal·lació. Existeix 1 quadre d’enllumenat que dóna subministrament al tram de projecte que patirà 
modificacions degut a aquest nou re-plantejament de la instal·lació. 
 
L’actuació es centrarà en plantejar de nou la distribució dels bàculs i es realitzarà un estudi lumínic per 
verificar que la instal·lació compleixi amb els criteris mínims de luminància. 
 
Es preveu també la instal·lació de preses de corrent estanques per la connexió d’enllumenat provisional o de 
festes. Es decidirà la seva ubicació exacta en obra segons indicacions de direcció facultativa. 
 
A l’annex 2.11, es detallen les característiques de la nova xarxa d’enllumenat. 
 
     2.7_Reg 
L’objecte del present apartat és especificar les possibles afectacions a la instal·lació de reg existents. 
 
2.7.1 Afectacions 
 
S’instal·larà una xarxa de reg connectada als sectors ubicats a la placa Arias Comellas durant l’execució de la 
fase 1.  
 
En el cas de les boques de reg, es substituiran les actuals per unes de noves. 

 
Es detalla el nou disseny del sistema de reg a l’annex 2.23 de la instal·lació de la xarxa de reg. 
 
     2.8_ Instal·lació de megafonia 
Actualment existeix un sistema de megafonia subjecte als bàculs d’enllumenat. Es preveu la seva retirada 
durant les obres i la futura fixació dels elements a les façanes o futurs bàculs de il·luminació.  
 
Es decidirà segons direcció facultativa la seva ubicació durant fase d’obra. 
 
2.9_ Cabina telefònica 
Es preveu la retirada de la cabina telefònica ubicada al a fase 2 del projecte. El procediment que es segueix 
és demanar un pressupost a Telefònica i actuar segons les seves indicacions. També informar al ajuntament 
de la present actuació per a constatar si la intenció és reposar-la un cop finalitzades les obres o eliminar-la 
definitivament.  
 
2.10_ Parquímetre 
L’objecte del present apartat és especificar les possibles afectacions a la instal·lació de parquímetres. 
 
2.11.1 Afectacions 
 
Durant el transcurs de les obres serà necessari retirar els parquímetres ubicats en tot l’àmbit del projecte. 
Concretament existeix 1 caixa d’aparcament que es veurà afectada durant el transcurs de l’obra de la fase 2. 
Es preveu retirar-la i reubicar-la segons indicacions de la direcció facultativa i Ajuntament. 
 
Quan s’hagi d’enretirar l’element afectat, es procedirà en comunicar a l’empresa responsable de la seva 
distribució, amb un termini de 15 dies d’antelació de la data prevista a realitzar les obres. 
 
2.11_ Cabina de la ONCE 
Es procurarà mantenir la cabina durant l’execució de les obres sempre que sigui possible. En cas de la seva 
reubicació caldrà assegurar una escomesa elèctrica propera i verificar amb la direcció d’obra la nova 
ubicació, així com informar a l’empresa responsable de la seva explotació. 
 
 
 
 
  



   

       

 
PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR DE LA JONQUERA.    FASE II  JULIOL 2017 DOC 01 - 2 30 

 

3. NOUS SERVEIS 
 
3.1_Previsió fibra òptica i telefonia 
 
L’objecte del present projecte comprèn la descripció dels treballs a realitzar així com les característiques 
tècniques i els càlculs de la instal·lació d’un prisma en previsió per a la futura instal·lació d’una línia de fibra 
òptica i el soterrament de la telefonia que donarà servei al carrer Major. 
 
Aprofitant la projecció del prisma s’instal·laran dos tubulars de diàmetre 110mm per la connexió amb fibra 
de l’Ajuntament amb el Centre Cultural i el Casino. Aquesta instal·lació s’haurà iniciat durant la fase 1 del 
projecte i serà necessari completar la connexió amb el Casino en la fase 2, des d’una arqueta existent. 
 
La instal·lació prevista del prisma estarà compresa per 4 tubulars de 125mm de polietilè que transcorreran 
per ambdós costats del carrer Major aprofitant la mateixa rasa d’enllumenat sempre que sigui possible. A 
més, es preveu que els 4 tubulars s’aprofitin tant per la futura instal·lació de fibra òptica com pel 
soterrament de les línies de telefonia.  
 
Els pericons la xarxa seran independents dels d’enllumenat i seran amb les dimensions de 70x70x85cm i 
amb tapes dobles triangulars extraibles de material antilliscant i segons norma UNE EN 124. 
 
Al plànol corresponent es troba la descripció gràfica de la instal·lació. 
 
     3.2_Premises constructives 
A continuació es presenten les consideracions que s’ha tingut en compte per al disseny de la nova 
instal·lació de fibra òptica: 
 
Pericons 
 
Tindran diferents funcionalitats tant des del punt de vista de traçat (canvis de direcció, encreuaments) com 
des del funcional (registre, connexions, estesa de cables). Els pericons a implantar han de ser prefabricats en 
formigó armat de resistència característica 175 Kg / cm2 amb solera de 10cm de gruix , quatre finestres de 
connexió i desguàs inferior. Per a l’armadura s’utilitzaran barres corrugades d’acer B 500 S conforme a la 
Norma UNE 36068, o malles electrosoldades de filferro B 500 T segons la Norma UNE 36092. 
 
Quant a les hipòtesis de sobrecàrregues, seran d’aplicació per a la col·locació dels pericons en els 
següents punts: 
 

 Hipòtesis I: Calçades 
Tren de càrregues d’un vehicle de 60T, amb l’eix longitudinal paral·lel a l’eix de la calçada i format per sis 
càrregues de 10T, que actuen cadascuna sobre una superfície rectangular de 0,2 x 0,6 m2, amb el costat de 
0,2 paral·lel a l’eix del vehicle. La separació entre càrregues en sentit longitudinal serà 1,5m i en sentit 
transversal 2m. Els pericons per les seves dimensions reduïdes únicament es veuran afectats per una de les 
càrregues de 10t. A l’acció d’aquesta càrrega cal sumar l’acció del pes del terreny i una sobrecàrrega 
uniforme de 4000N/m2. 
 

 Hipòtesis II: Voreres 
Tren de càrregues consistent en una càrrega de 6T actuant sobre una superfície de 0,3 x 0,3 m2 en la posició 
més desfavorable. A l’acció d’aquesta càrrega cal sumar l’acció del pes del terreny i una sobrecàrrega 
uniforme de 4000N/m2. 
 

Els pericons, es defineixen en funció de les seves dimensions interiors (llargada x amplada). Particularitzant 
per al present document, es troba: 
 

 Pericons de planta rectangular de dimensions  interiors 70x70x85cm. 
 
Tapes i marcs 
 
La tapa i el marc del pericó serà abatible en una fulla, 2 fulles o 4 fulles. Disposarà de superfície anti-
lliscament i càrrega de ruptura de 40T. 
 
Criteris de disseny dels prismes 
En funció de la tipologia del carrer es planteja un dimensionat diferent del prisma de la canalització. 
Depenent per on passi la canalització i el dimensionat del prisma, s’utilitzaran diferents elements de 
registre.  Els criteris de disseny són els següents: 
 

 
 

Els tubs han de quedar a una profunditat mínima de 60 cm. 
 
Les tapes de les arquetes han de ser de dues ales triangulars. 
 
En tots els creuaments de calçada es posarà un mínim de 4 tubulars. 
 
Pel que fa referència als elements de registre, els criteris per a la seva ubicació seran els següents: 
 

 A l’inici i el final del tram de canalització soterrada. 
 Cada 80 metres, com a màxim, sense elements de registre. 
 En els canvis de direcció de la canalització soterrada. 
 En ambdós costats del creuament d’una via. 
 En cada un dels bàculs (enllumenat o semàfor), on es determini la instal·lació de un punt wifi. 
 Al peu de cada marquesina de parada d’autobús que es determini connectar. 

 
Sempre que les condicions constructives ho permetin, els elements de registre s’ubicaran en emplaçaments 
que siguin fàcilment accessibles. 
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4. PRESCRIPCIONS REGLAMENTÀRIES  
 
Totes les instal·lacions de serveis afectats públics hauran de complir: 

 Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL), (Llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, BOE 
10.11.1995). 

 Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric (BOE 21.6.01). 

 Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1.997, sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut 
en les Obres. 

 Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril de 1997, sobre Disposicions Mínimes en  10- FM 730.02.12  
Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. 

 Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997, sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut per 
la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

 Reial Decret 773/1997 de 30 de maig de 1997, sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut 
relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 

 Normes UNE. 
 Normatives pròpies de cada empresa concessionària o receptora.  

 
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de qualsevol índole 
promulgades per l’Administració de l’Estat, Autonòmica, Ajuntaments i d’altres organismes competents, 
que tinguin aplicació a les feines que s’han de fer, tant si són esmentats en la relació anterior com si no ho 
són, quedant a decisió del director d’obra resoldre qualsevol discrepància que hi pugui haver. 
 
També hauran de complir les normatives i disposicions següents: 
 
     4.1_ Electricitat BT i MT 
Reglamentació en referència a les instal·lacions d’electricitat: 
 

 Reial Decret 1955/2000 d’1 de desembre, sobre regulació de l’activitat de transport i distribució 
d’energia elèctrica. (BOE núm. 310 de 27.12.00). 

 Reglament sobre Condicions i Garanties de Seguretat en Centrals, Subestacions i Centres de 
Transformació (RD 3275/82, de 12 de novembre, BOE núm. 288 d’1.12.82). 

 Instruccions Tècniques Complementàries del RAT (ITC MIE- RAT), establertes per OM de 06.07.84, 
BOE núm. 183 d’1.08.84, i OM de 18.10.84, BOE núm. 256 de 25.10.84. 

 Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (RLAT) (Decret 3151/68 de 28 de novembre, 
BOE 27.12.69 i rectificacions en BOE 8.3.69). 

 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries (ITCBT). (Reial 
Decret 842/2002 de 2 d’agost, BOE núm. 224 de 18 de Setembre de 2002). 

 Instruccions Tècniques Complementàries al Reglament Electrotècnic per 
 Baixa Tensió (ITC-BT). 
 Proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel 

subsòl (Decret 120/92 de 28 d’abril, DOGC 1606 de 12.6.92). 
 Modificacions parcials al Decret 120/92 de 28 d’abril (Decret 196/92 de 4 d’agost, DOGC 1649 de 

25.9.92). 
 

 Procediments de control de l’aplicació del Decret 120/1992 de 28 d’abril, modificat parcialment pel 
Decret 196/1992, de 4 d’agost (Ordre de 5 de juliol de 1993, DOGC 1782 de 11.8.93). 

 Llei 6/2001 de 8 de maig. Avaluació de l’impacte ambiental. Decret 114/1988 de la Generalitat de 
Catalunya sobre avaluació de l’impacte ambiental. 

 Llei 54/97 de 27.11.97 del sector elèctric (BOE 285 de 28.11.97) 

 Decret 351/87 de 23 novembre (DOGC 932 de 28.12.97) pel qual es determinen els procediments 
administratius aplicables a les instal·lacions elèctriques. 

 Ordre TIC/341/2003 de 22 de juliol (DOGC 3937 de 31.07.03) pel qual s’aprova el procediment de 
control aplicable a les obres que afecten a la xarxa de distribució elèctrica subterrània. 

 Resolució TRI/301/2006, de 3 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits de senyalització i 
protecció de les xarxes soterrades de distribució elèctrica de mitjana i alta tensió, a l’àmbit territorial 
de Catalunya. 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre, per la qual s’aproven a Fecsa Endesa les Normes 
Tècniques Particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç (exp. EE 
104/01). 

 Altres reglamentacions o disposicions administratives nacionals, autonòmiques o locals vigents. 
 Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollosposterioresAprobado por Ley 40/1994, 

B.O.E. 31-12-94. 
 Orden de 13-03-2002 de la Consejería de Industria y Trabajo por la que se establece el 

contenidomínimo en proyectos de industrias y de instalacionesindustriales. 
 Normativa General en referència a les instal·lacions d’electricitat 
 Normes UNE d’obligat compliment segons es desprèn dels Reglaments, en les seves corresponents 

actualitzacions efectuades pel Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
 Normes UNE que sense ser d’obligat compliment, defineixin característiques dels elements 

integrants de les instal·lacions. 
 Normes europees (EN). 
 Normes internacionals (CEI). 
 Guia Vademècum IEBT (2a Edició – Desembre 2006). 
 Condicions Tècniques i de Seguretat de FECSA ENDESA; NTP Normes Tècniques Particulars (Octubre 

2006). 
 Recomanacions bàsiques de FECSA ENDESA (veure ANNEX I). 
 Estàndards d’Enginyeria del Grup ENDESA (GE). 
 Procediments Mediambientals de FECSA ENDESA. 
 Altres normes o disposicions vigents que puguin ser de compliment obligat. 
 Per a aquelles característiques específiques no definides en aquestes NTP, se seguiran els criteris de 

la normativa anterior, segons la prioritat indicada. 
 Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE en referència a instal·lacions elèctriques. 
 Recomanacions de les entitats d’inspecció i control EIC. 
 S’ha de seguir el Decret 120/1992 de 28 d’abril, modificat parcialment pel Decret 196/1992, així 

com la Ordre de 5 de juliol de 1993 (DOGC 1782 de 11.8.93). 
 
     4.2_ Aigua 
Reglamentació en referència a les instal·lacions d’aigua: 
 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua potable. Ordre de 
28 de juliol de 1.974. 

 Especificacions Generals Tècniques d’Aigües de Barcelona. 
 Ordre del Ministeri d’Indústria 9.12.75, “Normes Bàsiques per a Instal·lacions Interiors de 

Subministrament d’Aigua 13.1.76. Correcció d’errors 12.2.76. 
 Reial Decret 1244/1979 del Ministeri d’Indústria i Energia 4.4.79, “Reglament d’aparells a pressió i 

Normes Tècniques del Reglament de Recipients a Pressió”. 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua potable. Ordre de 

28 de juliol de 1.974. 
 Normativa General en referència a les instal·lacions d’aigua 
 Norma bàsica per a les Instal·lacions interiors d’aigua, del Ministeri d’Indústria i Energia. 



   

       

 
PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR DE LA JONQUERA.    FASE II  JULIOL 2017 DOC 01 - 2 32 

 

 Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE en referència al clavegueram NTE-ISA i a la depuració i 
abocament NTE-ISD.  

 
     4.3_ Gas 
Reglamentació en referència a les instal·lacions de gas: 
 

 Especificacions Generals Tècniques de Gas Natural. 
 Especificacions Generals Tècniques de Enagas. 

 
 
     4.4_ Telefonia  
Reglamentació en referència a les instal·lacions de telefonia: 
 

 Especificacions Generals Tècniques de Telefònica. 
 Especificacions de l’Institut Municipal d’Informàtica. 
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Ref. Sol•licitud: NSCRGI 9029328    
Tipus Sol•licitud: Servicio  ESITEC ENERGIA 
   C/ CORCEGA, 301 SOBREATIC-1ª 

08008 BARCELONA
     
     

Benvolgut Sr/Benvolguda Sra.: 
.

Des d’Endesa Distribució Eléctrica ens posem en contacte amb vostès en relació a la sol·licitud de modificació 
d’instal·lacions que heu formulat, al MAJOR, VARIANT BT, LA JONQUERA, 17700, ALT EMPORDA, (GI), amb l’objecte 
de comunicar-los les condicions tècniques i econòmiques per dur a terme el servei sol·licitat. 

D’acord amb l’establert en la legislació vigent, a continuació adjuntem en un primer document el Plec de 
Condicions Tècniques, on us informem dels treballs que són necessaris per tal de portar a terme la modificació 
de les instal·lacions, diferenciant entre els corresponents a reforços o adequació de la xarxa de distribució existent 
en servei, si és que són necessaris, i els que es requereixen per a la nova extensió de la xarxa de distribució. 

De manera separada, en un segon document els aportem la informació referent únicament al Pressupost de les 
instal·lacions en servei , l'execució està reservada a la distribuïdora de conformitat amb la normativa vigent i que 
cal fer per tal de fer possible aquest subministrament. 

La validesa d’aquestes condicions tècniques i econòmiques  és de 6 mesos. 

Conforme a l’establert al RD 1073/2015, l’informem que hem remés també les presents condicions tècniques i 
econòmiques al sol·licitant que vostè representa.  

Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment al nostre Servei d'Assistència Tècnica a través del telèfon 
902.534.100 o del correu electrònic Solicitudes.nnss@endesa.es. Així mateix a la nostra pàgina web 
www.endesadistribucion.es, podrà obtenir més informació respecte de la tramitació d'aquest procés i la legislació 
aplicable. 

Atentament, 

28/06/2017 

              Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal 
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES 

I - Punt/s de connexió a la xarxa de distribució 

El/els punts de connexió és/son el/els lloc/llocs de la xarxa de distribució on es connectarà a la nova instal·lació 
de la xarxa de distribució.. 
Un cop analitzada la vostre sol·licitud, el punt de connexió que reuneix els requisits reglamentaris de qualitat, 
seguretat i viabilitat física és el següent: 

- Punts de connexió: MAJOR, VARIANTE BT, LA JONQUERA, 17700, ALT EMPORDA, (GI) 
II - Treballs a realitzar a la xarxa de distribució 

1.Treballs d’adequació a instal·lacions de la xarxa existent en servei. 
Els treballs inclosos en aquest apartat, que requereixen actuacions sobre instal·lacions ja existents en servei, 
de conformitat amb la legislació vigent, seran realitzats directament per l’empresa distribuïdora propietària de 
les xarxes, per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament, consistint en: 

- Adequacions o reformes d’instal·lacions en servei amb cost a càrrec del client:  
- Treballs d'adequació: Entroncament i connexió de les noves instal·lacions amb la xarxa existent: 

- L'operació serà realitzada a càrrec d'aquesta empresa distribuïdora. 
- El cost dels materials utilitzats en aquesta operació , segons la legislació actual, són a 

càrrec del sol·licitant.

2. Treballs necessaris per a les NOVES instal·lacions de la xarxa de distribució. 
Comprenen les noves instal·lacions de xarxa a construir sense afectació a les existents en servei. 

Aquests treballs podran ser executats, a decisió del sol·licitant, per qualsevol empresa instal·ladora legalment 
autoritzada, o per l’empresa distribuïdora Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, incloent les 
instal·lacions següents: 

- Instal.lacions d’extensió 

Adjuntem el detall dels tràmits a seguir en cas que opteu per encarregar la seva execució a una empresa 
instal·ladora. Un cop finalitzades les obres i supervisades per Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal , 
han de cedir-se a aquesta empresa Distribuïdora, que es responsabilitzarà des d’aquell moment a la seva 
operació i manteniment.
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TRÀMITS NECESSARIS PER A L’EXECUCIÓ I CESSIÓ D’INSTAL·LACIONS AMB PROJECTE I PERMISOS A NOM 
DEL SOL·LICITANT. 

- Es presentarà una còpia del Projecte Elèctric, abans del seu visat al Col·legi Oficial corresponent, signat, per a 
la seva revisió per part dels nostres Serveis Tècnics. Aquest projecte haurà de contemplar les indicacions 
reflexades a les “Normes Tècniques Particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 
d’enllaç” de Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, aprovades per la DGEMiSI amb la Resolució 
ECF/4548/2006 de 29 de desembre de 2006.

- Un cop revisat podran procedir al seu visat pel Col·legi Oficial corresponent i a obtenir tots els permisos oficials 
i particulars necessaris. 

- Qualsevol variació respecte a les previsions del projecte d’execució haurà de ser comunicada prèviament a 
Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal per escrit, qui manifestarà la seva aprovació o no, a aquesta 
modificació. 

Previ a l’inici dels treballs, es realitzarà una reunió amb el Promotor en la que es designarà a les persones, que 
al llarg de la realització d’aquest treballs es constituiran en interlocutors permanents per analitzar i decidir 
aquells aspectes que vagin sorgint. Així mateix, es decidiran les responsabilitats de cada part, així com les fites 
d’execució que es concretaran en la: 

- Signatura d’un Conveni de Subministrament entre Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonali el Promotor. 
- El Promotor avisarà a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal amb la suficient antelació sobre la 

previsió de les diferents etapes de realització i en especial aquelles partides que un cop finalitzades quedaran 
fora de la simple visualització ”in situ”. Es definirà també la documentació a aportar pel Promotor relativa a la 
qualitat de les instal·lacions: assaigs, etc.  

- El sol·licitant i la seva empresa de contracta comunicaran la planificació de l’obra, amb les dades d’inici i 
finalització previstes, perquè es puguin realitzar controls de qualitat i planificar els treballs previs a la posada en 
servei. 

- Els materials utilitzats hauran de correspondre exclusivament a marques i models homologats per la 
distribuïdora. 

Si les instal·lacions a cedir contenen un o diversos centres de transformació, cal tenir en compte que els seus 
quadres de baixa tensió han d'estar adaptats per al nou requeriment legal de telegestió dels comptadors segons 
Normes Endesa FNZ001 (10 ª ed.), FNL002 (3 ª ed.), FNZ002 (3 ª ed.) o FNL001 (5 ª ed.), segons correspongui. 
Aquests quadres han d’incorporar fusibles de protecció del circuit de concentrador, a més d'un connector (conjunt 
mascle / femella) previst per a la connexió de l’esmenta’t concentrador. 
Finalitzada l’obra, per tal de procedir a la seva Autorització Administrativa i traspàs de titularitat a Endesa 
Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal,  es procedirà, d’acord amb el que disposa la Instrucció 1/2012 de la 
Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial tenint en compte els següents aspectes que es relacionant 
a continuació i que venen condicionats per l’aplicatiu telemàtic de l’Administració :  

a) Es realitzarà un projecte independent per cada nova estació transformadora i les seves línies de Mitja 
Tensió que l’alimenten. 

b) En un polígon hi hauran tants projectes com estacions transformadores es connectin amb les seves 
línies d’alimentació. 

Perquè EDE pugui tramitar la sol·licitud d‘Autorització Administrativa, el sol·licitant presentarà la documentació que 
es relaciona a continuació acompanyada d’una carta en la que es farà constar la referència d’EDE ( referència de 
la sol·licitud) , aportant els 4 tipus de documents que es descriuen a continuació en format pdf : 

1. Memòria del Projecte executiu de la instal·lació, ajustat al contingut que preveuen les reglamentacions 
aplicables amb el grau de detall suficient per a que la instal·lació pugui ser executada per un enginyer 
diferent del que hagi redactat el projecte. Contindrà la descripció literal i gràfica dels béns i drets afectats 
per a cadascun dels organismes i empreses de serveis comunitaris afectades, i l’afirmació inequívoca de 
que la instal·lació complirà la legislació aplicable. 

2. Plànols del Projecte executiu acotats de tota la instal·lació de distribució construïda, referenciada amb un 
mínim de dues coordenades UTM i amb detall dels encreuaments i paral·lelismes amb altres serveis. 

3. Certificat de Direcció i Acabament d’Instal·lació, subscrit per enginyer competent Director d’obra. 
4. Altres : 

4.a. Autoritzacions i llicències dels Organismes Oficials afectats. Si hagués calgut procedir a fer algun 
tipus de pagament, aquesta documentació s’acompanyarà de tots els documents acreditatius dels 
pagaments efectuats que estiguin associats a cadascun dels diferents documents. 
4.b. Permisos de pas dels propietaris i empreses de serveis afectades, amb justificació de la liquidació 
econòmica per la indemnització corresponent, si s’ha donat el cas.  
4.c. Conveni de Cessió d’ús de local, de terreny o servituds de pas que correspongui. Si hagués calgut 
procedir a fer algun tipus de pagament, aquesta documentació s’acompanyarà de tots els documents 
acreditatius dels pagaments efectuats que estiguin associats a cadascun dels diferents documents. 
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4.d.  Conveni signat de Cessió del projecte i dels permisos i de les instal·lacions a favor de l’empresa 
distribuïdora, per a convertir-la en beneficiària dels seus efectes. Aquesta documentació s’acompanyarà 
de tots els documents acreditatius dels pagaments efectuats que estiguin associats a cadascun dels 
diferents documents (llicències, taxes....). 

La següent documentació no es necessària presentar-la en format digital :  
- Certificat d’acompliment de requisits estructurals, en aquells casos en que sigui necessari, signat per un 

arquitecte degudament acreditat.. 
- Certificat d’acompliment de distàncies reglamentàries entre serveis en encreuaments i paral·lelismes en 

xarxes subterrànies, signat pel Director d’Obra, d’acord amb el Decret 120, de 5 de juliol de 1993, 
(DOGC 1782 d’ 11 agost 1993). 

- Protocols d’assaig dels transformadors d’acord amb els que s’estableix a la NTP-CT (en cas de ser 
aportats pel sol·licitant) 

- Full de verificació i proves dels cables d’alta i baixa tensió (en el cas que no hagin estat realitzades per 
Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal). 

- Altra documentació d’interès a proposta del sol·licitant o a petició de l’empresa distribuïdora ( proves 
d’aïllament acústic, proves de compactació del terreny,   etc. ) 

Un cop disposem de tota la documentació anterior i hagi estat verificat pels nostres serveis tècnics la correcta 
execució de les instal·lacions conforme al projecte, es presentarà telemàticament d’una sola vegada la sol·licitud 
d’Autorització Administrativa i Posada en Servei de la instal·lació davant l’Oficina Virtual de Tràmits de la 
Generalitat en compliment de la instrucció  1/2012 del Departament d’Empresa i Ocupació (Direcció General 
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya) de l’1 de febrer de 2012. 

La posada en servei es realitzarà per Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, una vegada concedida 
l’Autorització de Posada en Servei de la instal·lació per part de la DGEMSI i realitzades pel Promotor les proves i 
ajust dels equips i complimentats els protocols corresponents, havent d’estar present el responsable de la 
construcció de les instal·lacions per si es produeix alguna anomalia en el moment de donar tensió a les 
instal·lacions
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Condicions addicionals a afegir al full de TRÀMITS NECESSARIS PER A L’EXECUCIÓ I CESSIÓ 
D’INSTAL•LACIONS AMB PROJECTE I PERMISOS A NOM DEL SOL•LICITANT  quan el promotor executi les 
rases i   Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal intervingui com contractista per a l’execució de part 
dels treballs. 

A més de les condicions generals i tràmits establerts en el full anterior que li siguin d’aplicació, l’actuació de 
Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, en una obra compartida es donarà només sota les circumstàncies 
que s’indiquen:  

- En tot cas, les rases i l’obra civil hauran de constar en el projecte general d’urbanització, sota la responsabilitat 
del promotor i de la direcció facultativa de l’obra de urbanització. 

- En el projecte elèctric per a la legalització de la instal•lació, a nom de la distribuïdora, es farà constar que 
s’executa el treball en rases a realitzar pel promotor de la urbanització. 

- Per a la presentació del projecte a la seva aprovació administrativa por Endesa Distribución Eléctrica S.L. 
Unipersonal, el promotor de la urbanització haurà d’aportar el permís d’autorització de les canalitzacions atorgat 
pel propietari del polígon, junt amb un escrit de l’Ajuntament on consti l’aprovació del projecto per la Junta de 
Govern. En obres d’actuació municipal ser suficient un escrit de l’Ajuntament on consti l’aprovació del projecte 
per la Junta de Govern. 

- El Coordinador de Seguretat serà designat pel Promotor de la urbanització general, segons el RD 1627/97, serà 
qui elaborarà l’Estudi de Seguritat i Salut de l’obra i el facilitarà a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal. 

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, lliurarà el Pla de Seguretat, específic per a les obres que realitzarà, al 
coordinador, que l’haurà d’aprovar e incloure’l en el pla general de la urbanització  
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PRESSUPOST

A continuació es detalla la informació refrent al Pressupost de les instal·lacions d’adequació de la xarxa reservades a la 
distrbuidora que són necessàries realitzar a fi i efecte de fer possible aquesta modificació: 

1. Treballs amb afectació a instal·lacions de la xarxa existent en servei. 
De conformitat amb el que disposa la legislació vigent, els treballs que afecten a instal·lacions de la xarxa de 
distribució en servei, inclosos en aquest apartat 1, hauran de ser realitzats per aquesta empresa distribuïdora, 
en la seva condició de propietària d’aquestes xarxes i per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del 
subministrament, el seu cost a càrrec del sol·licitant. En el vostre cas en concret: 
- Adjuntem pressupost detallat dels treballs amb afectació a les instal·lacions servei, a realitzar per Endesa 

Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal i dels materials utilitzats en el entroncament, per import de: 

Treballs d’adequació d’instal·lacions existents i dels 
materials utilitzats en el entroncament:                4.618,78 € 

 (No inclou els treballs contemplats a l’apartat 2) 

L'operació d'entroncament i connexió de les noves instal·lacions amb la xarxa existent, serà realitzada a càrrec 
d’aquesta empresa distribuïdora. 

2. Treballs necessaris per a les noves instal·lacions de la xarxa de distribució. 

Al plec de condicions tècniques l’informàvem de la necessitat de construir determinades instal·lacions d’extensió 
que no afecten a la xarxa en servei. 
Aquests treballs podran ser executats a requeriment del sol·licitant per qualsevol empresa instal·ladora legalment 
autoritzada o per l'empresa distribuïdora, per al que serà necessari que vostè sol·liciti el corresponent pressupost a 
l'empresa o empreses que consideri oportú. 

Per major claredat, a continuació resumim les opcions de que vostè disposa per a la realització de les instal·lacions 
de la xarxa de distribució que són necessàries per atendre el subministrament i els seus corresponents imports: 

a) Encarregar directament a l’empresa distribuïdora l’execució de les noves instal·lacions (apartat 2). 

Per això cal que per la seva banda sol·liciti el corresponent pressupost a aquesta distribuïdora. 

b) Encarregar la construcció de les instal·lacions d’extensió de la xarxa (apartat 2) a una empresa legalment 
autoritzada. 

En aquest cas, conforme el que disposa la legislació vigent, Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal 
haurà de dur a terme únicament els treballs amb afecció a instal·lacions en servei (apartat 1), i supervisar 
les infraestructures realitzades per l’empresa instal·ladora autoritzada de la vostra elecció, percebent els 
següent importe per dita supervisió: 
Drets de Supervisió:      1.116,72  € 

Per tant, si el sol·licitant decideix encarregar els treballs de nova extensió de xarxa (apartat 2) a una 
empresa instal·ladora autoritzada, l’import a pagar a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal  és el 
que us indiquem a continuació: 

- Drets de Supervisió: 1.116,72 €
- Treballs d’adequació d’instal·lacions existents: 4.618,78 €

- Suma parcial: 5.735,50 €
- IVA en vigor (21 %)1: 1.204,46 €

- Total import a pagar pel SOL·LICITANT: 6.939,96 €

                                                      
1 Import calculat amb l'impost vigent en el moment d'emetre aquestes condicions econòmiques. Si es produeix una 
variació en el mateix, l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb l'impost en vigor a la data del pagament.
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Si aquesta alternativa és del vostre interès, per a la vostra comoditat podeu fer efectiu l’import esmentat, 
6.939,96€ per mitjà de transferència bancària al compte ES59-2100-2931-91-0200132942, fent constar al 
justificant la referència a la sol·licitud núm. NSCRGI 9029328 així com que l'opció triada ha estat la "B",
enviant-lo bé per mitjà del correu electrònic Solicitudes.nnss@endesa.es   o bé a través del telèfon 
902.534100, identificant nom i N.I.F. de la persona (física o jurídica) a qui s'ha d'emetre la factura, amb 
antelació suficient per a la consecució dels permisos necessàris i l’execució dels treballs. 
OBSERVACIONS: 
- Permisos oficials i particulars a càrrec del client. 

 Forma de pagament
Transferència bancària a compte :  ES59-2100 2931 91 0200132942
INDICAR REFERÈNCIA SOL•LICITUD NÚMERO NSCRGI - 9029328  

AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - NIF NÚM. P1709300F
Si volen un altre titular de pagament ens han d’entregar signat el document d’ Autorització adjunt a la 

present oferta.
Remetre còpia justificant transferència bancaria a l’adreça de correu electrònic: 

solicitudes.NNSS@endesa.es

S08O-S08O0000 

PRESUPUESTO Avda. Vilanova, 12 
08018 - Barcelona

ESTUDIO TECNICO Nº EQ34V 

Solicitud de suministro eléctrico Fecha de emisión Número de Página
00044/001/9029328 28/06/2017 01 

Nombre o Razón social del Cliente DNI / CIF  Teléfono
AJUNTAMENT DE LA JONQUERA                 P1709300F 972554005         
Dirección del Cliente 
PZ AJUNTAMENT, 4          17700 LA JONQUERA         GIRONA                       
Dirección del suministro  
MAJOR, VARIANTE BT, LA JONQUERA, 17700, ALT EMPORDA, (GI)                        
Subsector de actividad 
DESCONOCIDO                    

DESGLOSE 

Unidades Descripción Precio unitario Total 
300    DESMONTAJE, ARRANQUE CABLE RZ, CU O AL  ACOMETIDAS                      1,02 306,00 
190    COMPLEMENTO TET CONEXION  Y/O DESCONEXION ACOMETIDAS             10,15 1.928,50 
8    DESMONTAJE PALOMILLA O POSTECILLO C-SOPLETE O SIERRA                 42,39 339,12 

506    DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS                                            3,30 1.669,80 
96    ENTRONQUE/MATERIAL-CONECTOR ENTRONQUE AÉREO DERIVACIÓN 

BT (1 F )
3,91 375,36 

48    ENTRONQUE/MANO OBRA-COMPLEMENTO TET CONEXION  Y/O 
DESCONEXION ACOMETIDAS

ENDESA ENDESA
24    ENTRONQUE/MANO OBRA-CONEXION A RED TRENZADA                               ENDESA ENDESA

 SUMA DE UNIDADES DE OBRA:   4.618,78 

PRESUPUESTO TOTAL:  4.618,78

NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES. 

LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES 
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DOCUMENTO DE AUTORIZACION DE PAGO 

Don/Doña (nombre del administrador empresa principal solicitante del suministro o servicio)
.................................................................................................................................... con 
NIF………………................ actuando como administrador y/o apoderado de (nombre 
empresa principal solicitante)………………………………………..…., con CIF............................ y domicilio 
social en (dirección social empresa principal )…………….……………............................................,
municipio de ………………………………… 

Teléfono de contacto: ............................  Dirección email: ............................... 

Encarga y autoriza:

A (empresa, ingeniería o representante) ......................................................................., con 
CIF............................ y  domicilio social en ................................, municipio de 
......................................... 

Persona de contacto: .................................................................................. 
Teléfono de contacto: ............................  Dirección email: ......................... 

A realizar ante Endesa Distribución Eléctrica S.L.U:

La emisión a su nombre de las facturas que Endesa Distribución deba generar 
correspondientes a la ejecución de las instalaciones precisas para atender el 
suministro solicitado, con las siguientes características en el punto que se indica,  

Dirección del suministro................................................................. 
Municipio: .............................................................. 
Potencia: ...........kW. 

Petición de suministro nº: .................................... 

Importe a Pagar…………………………………… 

Fecha de la autorización: ..................................... 

Firma del administrador/apoderado empresa principal 
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SUBSTITUIR LÍNIA AÈRIA EXISTENT
PER NOVA LÍNIA AÈRIA RZ150AL
GRAPADA EN FAÇANA

SUBSTITUIR LÍNIA AÈRIA EXISTENT
PER NOVA LÍNIA AÈRIA RZ150AL
GRAPADA EN FAÇANA

ENLLAÇA AMB PLÀNOL 2

C.D. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ)

LÍNIA AÈRIA TRENADA 

LÍNIA AÈRIA CONVENCIONAL

LÍNIA SUBTERRÀNIA

CAIXA SECCIONAMENT i C.G.P.

SIMBOLOGIA

P.F. (SUPORT DE FUSTA)

T.M. (TORRE METÀL.LICA)

CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.

P.H. (SUPORT DE FORMIGÓ)

C.D.U. (CAIXA DISTRIBUCIÓ URBANA)

CAIXA DE DERIVACIÓ

CADIRETA

EMPALMAMENT

AMB TORNAPUNTES
SUPORT DE FUSTA 

C.D.I. (CENTRE DISTRIBUCIÓ D'INTEMPÈRIE)

A.D.U. (ARMARI DISTRIBUCIÓ URBANA)

C.G.P. (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)

PUNTES i PONTS OBERTS

SUPORTS DE FUSTA CASATS

ESCOMESA

TREBALLS D'ADEQUACIÓ, REFORÇ, REFORMA o ENTRONCAMENT
D'INSTAL.LACIONS DE LA XARXA EXISTENT EN SERVEI

TREBALLS NECESARIS PER A LA NOVA EXTENSIÓ DE XARXA

XARXA EXISTENT

XARXA RETIRAR

C.M. (CENTRE DE MESURA)
C.X. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ I MESURA)

(-) AVANTPROJECTE

T.M. DE LA JONQUERA

N
.M

.
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LÍNIA AÈRIA TRENADA 
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Ref. Sol•licitud: NSCRGI- 9029327    
Tipus Sol•licitud: Servicio  ESITEC ENERGIA 
   CORCEGA, 301 SOBREATIC 1er. 

08008 BARCELONA
     
     

Benvolgut Sr/Benvolguda Sra.: 
.

Des de Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal ens posem en contacte amb vostès en relació amb la sol·licitud de 
modificació d’instal·lacions d’Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal  que ha de formulat a MAJOR, SOTERRAR BT, 
LA JONQUERA, 17700, ALT EMPORDA, (GI), amb l’objecte de comunicar-li les condicions tècniques i econòmiques per dur a 
terme el servei sol·licitat. 

D’acord amb l’establert en la legislació vigent, a continuació adjuntem en un primer document el Plec de 
Condicions Tècniques, on us informem dels treballs que són necessaris per tal de portar a terme la modificació 
de les instal·lacions, diferenciant entre els corresponents a reforços o adequació de la xarxa de distribució existent 
en servei, si és que són necessaris, i els que es requereixen per a la nova extensió de la xarxa de distribució. 

De manera separada, en un segon document els aportem la informació referent únicament al Pressupost de les 
instal·lacions en servei , l'execució està reservada a la distribuïdora de conformitat amb la normativa vigent i que 
cal fer per tal de fer possible aquest subministrament. 

La validesa d’aquestes condicions tècniques i econòmiques  és de 6 mesos. 

Conforme a l’establert al RD 1073/2015, l’informem que hem remés també les presents condicions tècniques i 
econòmiques al sol·licitant que vostè representa.  

Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment al nostre Servei d'Assistència Tècnica a través del telèfon 
902.534.100 o del correu electrònic Solicitudes.nnss@endesa.es. Així mateix a la nostra pàgina web 
www.endesadistribucion.es, podrà obtenir més informació respecte de la tramitació d'aquest procés i la legislació 
aplicable. 

Atentament, 

30/06/2017 

              Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal 

Montnegre, 84
17190-Salt

MR_S50O – NSCRGI-9029327 CLTE R CAT 
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES 

I - Punt/s de connexió a la xarxa de distribució 

El/els punts de connexió és/son el/els lloc/llocs de la xarxa de distribució on es connectarà a la nova instal·lació 
de la xarxa de distribució.. 
Un cop analitzada la vostre sol·licitud, el punt de connexió que reuneix els requisits reglamentaris de qualitat, 
seguretat i viabilitat física és el següent: 

- Punts de connexió: MAJOR, SOTERRAR BT, LA JONQUERA, 17700, ALT EMPORDA, (GI) 
II - Treballs a realitzar a la xarxa de distribució 

1.Treballs d’adequació a instal·lacions de la xarxa existent en servei. 
Els treballs inclosos en aquest apartat, que requereixen actuacions sobre instal·lacions ja existents en servei, 
de conformitat amb la legislació vigent, seran realitzats directament per l’empresa distribuïdora propietària de 
les xarxes, per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament, consistint en: 

- Adequacions o reformes d’instal·lacions en servei amb cost a càrrec del client:  
- Treballs d'adequació: Entroncament i connexió de les noves instal·lacions amb la xarxa existent: 

- L'operació serà realitzada a càrrec d'aquesta empresa distribuïdora. 
- El cost dels materials utilitzats en aquesta operació , segons la legislació actual, són a 

càrrec del sol·licitant.

2. Treballs necessaris per a les NOVES instal·lacions de la xarxa de distribució. 
Comprenen les noves instal·lacions de xarxa a construir sense afectació a les existents en servei. 

Aquests treballs podran ser executats, a decisió del sol·licitant, per qualsevol empresa instal·ladora legalment 
autoritzada, o per l’empresa distribuïdora Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, incloent les 
instal·lacions següents: 

- Instal.lacions d’extensió 

Adjuntem el detall dels tràmits a seguir en cas que opteu per encarregar la seva execució a una empresa 
instal·ladora. Un cop finalitzades les obres i supervisades per Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal , 
han de cedir-se a aquesta empresa Distribuïdora, que es responsabilitzarà des d’aquell moment a la seva 
operació i manteniment.
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TRÀMITS NECESSARIS PER A L’EXECUCIÓ I CESSIÓ D’INSTAL·LACIONS AMB PROJECTE I PERMISOS A NOM 
DEL SOL·LICITANT. 

- Es presentarà una còpia del Projecte Elèctric, abans del seu visat al Col·legi Oficial corresponent, signat, per a 
la seva revisió per part dels nostres Serveis Tècnics. Aquest projecte haurà de contemplar les indicacions 
reflexades a les “Normes Tècniques Particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 
d’enllaç” de Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, aprovades per la DGEMiSI amb la Resolució 
ECF/4548/2006 de 29 de desembre de 2006.

- Un cop revisat podran procedir al seu visat pel Col·legi Oficial corresponent i a obtenir tots els permisos oficials 
i particulars necessaris. 

- Qualsevol variació respecte a les previsions del projecte d’execució haurà de ser comunicada prèviament a 
Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal per escrit, qui manifestarà la seva aprovació o no, a aquesta 
modificació. 

Previ a l’inici dels treballs, es realitzarà una reunió amb el Promotor en la que es designarà a les persones, que 
al llarg de la realització d’aquest treballs es constituiran en interlocutors permanents per analitzar i decidir 
aquells aspectes que vagin sorgint. Així mateix, es decidiran les responsabilitats de cada part, així com les fites 
d’execució que es concretaran en la: 

- Signatura d’un Conveni de Subministrament entre Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonali el Promotor. 
- El Promotor avisarà a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal amb la suficient antelació sobre la 

previsió de les diferents etapes de realització i en especial aquelles partides que un cop finalitzades quedaran 
fora de la simple visualització ”in situ”. Es definirà també la documentació a aportar pel Promotor relativa a la 
qualitat de les instal·lacions: assaigs, etc.  

- El sol·licitant i la seva empresa de contracta comunicaran la planificació de l’obra, amb les dades d’inici i 
finalització previstes, perquè es puguin realitzar controls de qualitat i planificar els treballs previs a la posada en 
servei. 

- Els materials utilitzats hauran de correspondre exclusivament a marques i models homologats per la 
distribuïdora. 

Si les instal·lacions a cedir contenen un o diversos centres de transformació, cal tenir en compte que els seus 
quadres de baixa tensió han d'estar adaptats per al nou requeriment legal de telegestió dels comptadors segons 
Normes Endesa FNZ001 (10 ª ed.), FNL002 (3 ª ed.), FNZ002 (3 ª ed.) o FNL001 (5 ª ed.), segons correspongui. 
Aquests quadres han d’incorporar fusibles de protecció del circuit de concentrador, a més d'un connector (conjunt 
mascle / femella) previst per a la connexió de l’esmenta’t concentrador. 
Finalitzada l’obra, per tal de procedir a la seva Autorització Administrativa i traspàs de titularitat a Endesa 
Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal,  es procedirà, d’acord amb el que disposa la Instrucció 1/2012 de la 
Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial tenint en compte els següents aspectes que es relacionant 
a continuació i que venen condicionats per l’aplicatiu telemàtic de l’Administració :  

a) Es realitzarà un projecte independent per cada nova estació transformadora i les seves línies de Mitja 
Tensió que l’alimenten. 

b) En un polígon hi hauran tants projectes com estacions transformadores es connectin amb les seves 
línies d’alimentació. 

Perquè EDE pugui tramitar la sol·licitud d‘Autorització Administrativa, el sol·licitant presentarà la documentació que 
es relaciona a continuació acompanyada d’una carta en la que es farà constar la referència d’EDE ( referència de 
la sol·licitud) , aportant els 4 tipus de documents que es descriuen a continuació en format pdf : 

1. Memòria del Projecte executiu de la instal·lació, ajustat al contingut que preveuen les reglamentacions 
aplicables amb el grau de detall suficient per a que la instal·lació pugui ser executada per un enginyer 
diferent del que hagi redactat el projecte. Contindrà la descripció literal i gràfica dels béns i drets afectats 
per a cadascun dels organismes i empreses de serveis comunitaris afectades, i l’afirmació inequívoca de 
que la instal·lació complirà la legislació aplicable. 

2. Plànols del Projecte executiu acotats de tota la instal·lació de distribució construïda, referenciada amb un 
mínim de dues coordenades UTM i amb detall dels encreuaments i paral·lelismes amb altres serveis. 

3. Certificat de Direcció i Acabament d’Instal·lació, subscrit per enginyer competent Director d’obra. 
4. Altres : 

4.a. Autoritzacions i llicències dels Organismes Oficials afectats. Si hagués calgut procedir a fer algun 
tipus de pagament, aquesta documentació s’acompanyarà de tots els documents acreditatius dels 
pagaments efectuats que estiguin associats a cadascun dels diferents documents. 
4.b. Permisos de pas dels propietaris i empreses de serveis afectades, amb justificació de la liquidació 
econòmica per la indemnització corresponent, si s’ha donat el cas.  
4.c. Conveni de Cessió d’ús de local, de terreny o servituds de pas que correspongui. Si hagués calgut 
procedir a fer algun tipus de pagament, aquesta documentació s’acompanyarà de tots els documents 
acreditatius dels pagaments efectuats que estiguin associats a cadascun dels diferents documents. 
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4.d.  Conveni signat de Cessió del projecte i dels permisos i de les instal·lacions a favor de l’empresa 
distribuïdora, per a convertir-la en beneficiària dels seus efectes. Aquesta documentació s’acompanyarà 
de tots els documents acreditatius dels pagaments efectuats que estiguin associats a cadascun dels 
diferents documents (llicències, taxes....). 

La següent documentació no es necessària presentar-la en format digital :  
- Certificat d’acompliment de requisits estructurals, en aquells casos en que sigui necessari, signat per un 

arquitecte degudament acreditat.. 
- Certificat d’acompliment de distàncies reglamentàries entre serveis en encreuaments i paral·lelismes en 

xarxes subterrànies, signat pel Director d’Obra, d’acord amb el Decret 120, de 5 de juliol de 1993, 
(DOGC 1782 d’ 11 agost 1993). 

- Protocols d’assaig dels transformadors d’acord amb els que s’estableix a la NTP-CT (en cas de ser 
aportats pel sol·licitant) 

- Full de verificació i proves dels cables d’alta i baixa tensió (en el cas que no hagin estat realitzades per 
Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal). 

- Altra documentació d’interès a proposta del sol·licitant o a petició de l’empresa distribuïdora ( proves 
d’aïllament acústic, proves de compactació del terreny,   etc. ) 

Un cop disposem de tota la documentació anterior i hagi estat verificat pels nostres serveis tècnics la correcta 
execució de les instal·lacions conforme al projecte, es presentarà telemàticament d’una sola vegada la sol·licitud 
d’Autorització Administrativa i Posada en Servei de la instal·lació davant l’Oficina Virtual de Tràmits de la 
Generalitat en compliment de la instrucció  1/2012 del Departament d’Empresa i Ocupació (Direcció General 
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya) de l’1 de febrer de 2012. 

La posada en servei es realitzarà per Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, una vegada concedida 
l’Autorització de Posada en Servei de la instal·lació per part de la DGEMSI i realitzades pel Promotor les proves i 
ajust dels equips i complimentats els protocols corresponents, havent d’estar present el responsable de la 
construcció de les instal·lacions per si es produeix alguna anomalia en el moment de donar tensió a les 
instal·lacions



Montnegre, 84
17190-Salt

MR_S50O – NSCRGI-9029327 CLTE R CAT 

E
nd

es
a 

D
is

tri
bu

ci
ón

 E
lé

ct
ric

a 
S

.L
. U

ni
pe

rs
on

al
   

   
   

   
   

R
.M

.d
e 

B
ar

ce
lo

na
, T

om
o 

36
34

5,
 F

ol
io

 8
3,

 H
oj

a 
B

 2
85

81
9,

 In
sc

rip
ci

ón
 3

2 
- D

om
ic

ili
o 

S
oc

ia
l A

v.
V

ila
no

va
 1

2,
 0

80
18

 B
ar

ce
lo

na
 C

.I.
F.

 B
82

84
68

17
  

Condicions addicionals a afegir al full de TRÀMITS NECESSARIS PER A L’EXECUCIÓ I CESSIÓ 
D’INSTAL•LACIONS AMB PROJECTE I PERMISOS A NOM DEL SOL•LICITANT  quan el promotor executi les 
rases i   Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal intervingui com contractista per a l’execució de part 
dels treballs. 

A més de les condicions generals i tràmits establerts en el full anterior que li siguin d’aplicació, l’actuació de 
Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, en una obra compartida es donarà només sota les circumstàncies 
que s’indiquen:  

- En tot cas, les rases i l’obra civil hauran de constar en el projecte general d’urbanització, sota la responsabilitat 
del promotor i de la direcció facultativa de l’obra de urbanització. 

- En el projecte elèctric per a la legalització de la instal•lació, a nom de la distribuïdora, es farà constar que 
s’executa el treball en rases a realitzar pel promotor de la urbanització. 

- Per a la presentació del projecte a la seva aprovació administrativa por Endesa Distribución Eléctrica S.L. 
Unipersonal, el promotor de la urbanització haurà d’aportar el permís d’autorització de les canalitzacions atorgat 
pel propietari del polígon, junt amb un escrit de l’Ajuntament on consti l’aprovació del projecto per la Junta de 
Govern. En obres d’actuació municipal ser suficient un escrit de l’Ajuntament on consti l’aprovació del projecte 
per la Junta de Govern. 

- El Coordinador de Seguretat serà designat pel Promotor de la urbanització general, segons el RD 1627/97, serà 
qui elaborarà l’Estudi de Seguritat i Salut de l’obra i el facilitarà a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal. 

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, lliurarà el Pla de Seguretat, específic per a les obres que realitzarà, al 
coordinador, que l’haurà d’aprovar e incloure’l en el pla general de la urbanització  
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PRESSUPOST

A continuació es detalla la informació refrent al Pressupost de les instal·lacions d’adequació de la xarxa reservades a la 
distrbuidora que són necessàries realitzar a fi i efecte de fer possible aquesta modificació: 

1. Treballs amb afectació a instal·lacions de la xarxa existent en servei. 
De conformitat amb el que disposa la legislació vigent, els treballs que afecten a instal·lacions de la xarxa de 
distribució en servei, inclosos en aquest apartat 1, hauran de ser realitzats per aquesta empresa distribuïdora, 
en la seva condició de propietària d’aquestes xarxes i per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del 
subministrament, el seu cost a càrrec del sol·licitant. En el vostre cas en concret: 
- Adjuntem pressupost detallat dels treballs amb afectació a les instal·lacions servei, a realitzar per Endesa 

Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal i dels materials utilitzats en el entroncament, per import de: 

Treballs d’adequació d’instal·lacions existents i dels 
materials utilitzats en el entroncament: 5.176,19 €

 (No inclou els treballs contemplats a l’apartat 2) 

L'operació d'entroncament i connexió de les noves instal·lacions amb la xarxa existent, serà realitzada a càrrec 
d’aquesta empresa distribuïdora. 

2. Treballs necessaris per a les noves instal·lacions de la xarxa de distribució. 

Al plec de condicions tècniques l’informàvem de la necessitat de construir determinades instal·lacions d’extensió 
que no afecten a la xarxa en servei. 
Aquests treballs podran ser executats a requeriment del sol·licitant per qualsevol empresa instal·ladora legalment 
autoritzada o per l'empresa distribuïdora, per al que serà necessari que vostè sol·liciti el corresponent pressupost a 
l'empresa o empreses que consideri oportú. 

Per major claredat, a continuació resumim les opcions de que vostè disposa per a la realització de les instal·lacions 
de la xarxa de distribució que són necessàries per atendre el subministrament i els seus corresponents imports: 

a) Encarregar directament a l’empresa distribuïdora l’execució de les noves instal·lacions (apartat 2). 

Per això cal que per la seva banda sol·liciti el corresponent pressupost a aquesta distribuïdora. 

b) Encarregar la construcció de les instal·lacions d’extensió de la xarxa (apartat 2) a una empresa legalment 
autoritzada. 

En aquest cas, conforme el que disposa la legislació vigent, Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal 
haurà de dur a terme únicament els treballs amb afecció a instal·lacions en servei (apartat 1), i supervisar 
les infraestructures realitzades per l’empresa instal·ladora autoritzada de la vostra elecció, percebent els 
següent importe per dita supervisió: 
Drets de Supervisió: 609,12 €

Per tant, si el sol·licitant decideix encarregar els treballs de nova extensió de xarxa (apartat 2) a una 
empresa instal·ladora autoritzada, l’import a pagar a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal  és el 
que us indiquem a continuació: 

- Drets de Supervisió: 609,12 €
- Treballs d’adequació d’instal·lacions existents: 5.176,19 €

- Suma parcial: 5.785,31 €
- IVA en vigor (21 %)1:  1.214,92 €

- Total import a pagar pel SOL·LICITANT: 7.000,23 €

                                                      
1 Import calculat amb l'impost vigent en el moment d'emetre aquestes condicions econòmiques. Si es produeix una 
variació en el mateix, l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb l'impost en vigor a la data del pagament.
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Observacions: 
Permisos oficials i particulars a càrrec del client. 
Si aquesta alternativa és del vostre interès, per a la vostra comoditat podeu fer efectiu l’import esmentat, 
7.000,23 € per mitjà de transferència bancària al compte ES59-2100-2931-91-0200132942, fent constar al 
justificant la referència a la sol·licitud núm. NSCRGI 09029327 així com que l'opció triada ha estat la "B",
enviant-lo bé per mitjà del correu electrònic Solicitudes.nnss@endesa.es   o bé a través del telèfon 
902.534100, identificant nom i N.I.F. de la persona (física o jurídica) a qui s'ha d'emetre la factura, amb 
antelació suficient per a la consecució dels permisos necessàris i l’execució dels treballs. 

 Forma de pagament
Transferència bancària a compte :  ES59-2100 2931 91 0200132942
INDICAR REFERÈNCIA SOL•LICITUD NÚMERO NSCRGI - 9029327 

AJUNTAMENT DE LA JONQUERA- NIF NÚM. P1709300F
Si volen un altre titular de pagament ens han d’entregar signat el document d’ Autorització adjunt a la 

present oferta.
Remetre còpia justificant transferència bancaria a l’adreça de correu electrònic: 

solicitudes.NNSS@endesa.es

S08O-S08O0000

PRESUPUESTO Avda. Vilanova, 12 
08018 - Barcelona

ESTUDIO TECNICO Nº EQ2GH

Solicitud de suministro eléctrico Fecha de emisión Número de Página
00044/001/9029327 21/06/2017 01 

Nombre o Razón social del Cliente DNI / CIF  Teléfono
AJUNTAMENT DE LA JONQUERA                 P1709300F 972554005         
Dirección del Cliente 
PZ AJUNTAMENT, 4          17700 LA JONQUERA         GIRONA                       
Dirección del suministro
MAJOR, SOTERRAR BT, LA JONQUERA, 17700, ALT EMPORDA, (GI)                        
Subsector de actividad 
DESCONOCIDO                    

DESGLOSE 

Unidades Descripción Precio unitario Total 
1    MONTAJE APOYO HORMIGON BT HASTA 800 DAN INCLUSIVE                       728,43 728,43 
1    PAT APOYO MT/ BT ZONA NORMAL                                                115,48 115,48 
2    DESMONTAJE POSTE HORMIGON BT                                                422,34 844,68 
1    DELINEACION CROQUIS RED AEREA BT                                            22,84 22,84 
2    RESIDUOS: DEPOSITO CONTROLADO APOYOS DE HORMIGON                    14,21 28,42 
2    RESIDUOS: TRATAMIENTO DE APOYOS DE HORMIGON                                105,84 211,68 
2    AMARRE CUALQUIER TIPO APOYO                                                 36,80 73,60 

196    DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS                                            3,30 646,80 
20    DESPLAZ. CABLE TRENZADO BT                                                  6,85 137,00 
48    CONECTOR ENTRONQUE AÉREO DERIVACIÓN BT (1 Fase)                            3,91 187,68 
52    EMPALME ENTRONQUE BT                                                        5,22 271,44 
20    DESMONTAJE LSBT                                                             2,56 51,20 
7    SUPLEMENTO EMPALMES MT/BT                                                   1.049,86 1.049,86 

24 ENTRONQUE/MANO OBRA-COMPLEMENTO TET CONEXION Y/O 
DESCONEXION REDES O DERIVA

ENDESA ENDESA 
12    ENTRONQUE/MANO OBRA-CONEXION A RED TRENZADA                              ENDESA ENDESA 
7 ENTRONQUE/MANO OBRA-EMPALME CIRCUITO BT CUALQUIER 

SECCIÓN
ENDESA ENDESA 

7    ENTRONQUE/MANO OBRA-IDENTIFICACION Y CORTE CABLE MT O BT        ENDESA ENDESA 
1    APOYO DE HORMIGON HV 630 DAN R                                              357,08 357,08 
1    PROJECTE ADEQUACIÓ                                                          450,00 450,00 

5.176,19

NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES. 

LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES 
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DOCUMENTO DE AUTORIZACION DE PAGO 

Don/Doña (nombre del administrador empresa principal solicitante del suministro o servicio)
.................................................................................................................................... con 
NIF………………................ actuando como administrador y/o apoderado de (nombre 
empresa principal solicitante)………………………………………..…., con CIF............................ y domicilio 
social en (dirección social empresa principal )…………….……………............................................,
municipio de ………………………………… 

Teléfono de contacto: ............................  Dirección email: ............................... 

Encarga y autoriza:

A (empresa, ingeniería o representante) ......................................................................., con 
CIF............................ y  domicilio social en ................................, municipio de 
......................................... 

Persona de contacto: .................................................................................. 
Teléfono de contacto: ............................  Dirección email: ......................... 

A realizar ante Endesa Distribución Eléctrica S.L.U:

La emisión a su nombre de las facturas que Endesa Distribución deba generar 
correspondientes a la ejecución de las instalaciones precisas para atender el 
suministro solicitado, con las siguientes características en el punto que se indica,  

Dirección del suministro................................................................. 
Municipio: .............................................................. 
Potencia: ...........kW. 

Petición de suministro nº: .................................... 

Importe a Pagar…………………………………… 

Fecha de la autorización: ..................................... 

Firma del administrador/apoderado empresa principal 
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EFECTUAR NOVA
CONVERSIÓ A/S

EFECTUAR  EMPALMAMENTS
AL240/AL240

EFECTUAR NOVES
CONVERSIONS A/S

EFECTUAR EMPALMAMENTS
AL240/AL240

EFECTUAR NOVA
CONVERSIÓ A/S

NOVA ESTESA
AL240

NOVA ESTESA
AL240

EFECTUAR NOVA
CONVERSIÓ A/S

EFECTUAR NOVA
CONVERSIÓ A/S

NOVA ESTESA
AL240

NOVA ESTESA
AÈRIA RZ150AL
GRAPADA A FAÇANA

NOVA ESTESA
AÈRIA RZ50AL
GRAPADA A FAÇANA

NOVA ESTESA
AL240

NOU SUPORT DE FORMIGÓ
630/11m AMB CONVERSIÓ A/S

EFECTUAR NOVES
CONVERSIONS A/S

RETENSAR
VANOS

C.D. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ)

LÍNIA AÈRIA TRENADA 

LÍNIA AÈRIA CONVENCIONAL

LÍNIA SUBTERRÀNIA

CAIXA SECCIONAMENT i C.G.P.

SIMBOLOGIA

P.F. (SUPORT DE FUSTA)

T.M. (TORRE METÀL.LICA)

CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.

P.H. (SUPORT DE FORMIGÓ)

C.D.U. (CAIXA DISTRIBUCIÓ URBANA)

CAIXA DE DERIVACIÓ

CADIRETA

EMPALMAMENT

AMB TORNAPUNTES
SUPORT DE FUSTA 

C.D.I. (CENTRE DISTRIBUCIÓ D'INTEMPÈRIE)

A.D.U. (ARMARI DISTRIBUCIÓ URBANA)

C.G.P. (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)

PUNTES i PONTS OBERTS

SUPORTS DE FUSTA CASATS

ESCOMESA

TREBALLS D'ADEQUACIÓ, REFORÇ, REFORMA o ENTRONCAMENT
D'INSTAL.LACIONS DE LA XARXA EXISTENT EN SERVEI

TREBALLS NECESARIS PER A LA NOVA EXTENSIÓ DE XARXA

XARXA EXISTENT

XARXA RETIRAR

C.M. (CENTRE DE MESURA)
C.X. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ I MESURA)

(-) AVANTPROJECTE

N.M.T.M. DE LA JONQUERA







MANTENIR DUES
LÍNEAS UNA PER
A CADA BANDA
DE CARRER L3
(taronja) i L4
(verda).

ULL!! Mantenir
alimentació els
punts 011/03/11 i
011/03/12







RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

1

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de
cortocircuito.

2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección
mecánica.

b) Botas aislantes

c) Gafas de protección

3. Señalizar la zona de existencia de cables.

4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.

5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.

6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables.

7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su
posición inicial.

8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado.

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS

Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 
20 cm. de profundidad.

Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de:

 La futura traza de la canalización.
 La cota del eje de la canalización.

RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

2

RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES

Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y
por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente 
y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y
CML003 (BT).

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de
Distribución correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...

Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...

SEPARACIÓN DE SERVICIOS

Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de
julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93).



Ref: 346138

Senyors:

En relació a la seva sol•licitud amb data 21/03/2017, Ref: 346138, els adjuntem el
grafiat de plànols sol•licitat corresponent a les instal•lacions subterrànies de
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L..

D’altra banda, els indiquem que les dades facilitades són a títol només orientatiu, ja
que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i
tenen validesa pel projecte.

Us recordem que d'acord amb l'Ordre TIC 341 de 22 de juliol a l'hora de l'execució
d'aquest projecte, caldrà tornar a sol·licitar-nos serveis i, depenent de la zona
d'afectació, realitzar el reconeixement i firma de l'Acta de Control.

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte i aprofitem l’avintesa per
saludar-vos.

Annexos:
Plànols, numerats 346138 - 8194484 - AT-MT, 346138 - 8194485 - AT-MT, 346138 -
8194486 - AT-MT, 346138 - 8194487 - AT-MT, 346138 - 8194605 - BT, 346138 -
8194633 - BT, 346138 - 8194612 - BT, 346138 - 8194591 - BT
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Condicionants Particulars Gas Natural Catalunya SDG, S.A. 
 

És del nostre interès posar al seu coneixement els condicionants que haurà d'observar als treballs en proximitat 

d'instal·lacions propietat de Gas Natural Catalunya SDG, S.A. i/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (d’ara endavant 

GAS NATURAL): 

• La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu pel que es sol·licita, sent responsabilitat del 

sol·licitant l'ús indegut de la mateixa. 

• El plànol que se'ls envia reflexa la situació aproximada de les instal·lacions propietat de GAS NATURAL 

• Les dades contingudes als plànols tenen caràcter orientatiu: corresponen a allò registrat als nostres arxius 

fins al dia d’avui, per tant no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat 

de la ubicació de les instal·lacions esgrafiades. 

• La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació 

pot haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la 

xarxa, com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En 

conseqüència, per raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les 

immediacions de les xarxes de GAS NATURAL. 

• Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres a mesos de la 

data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització de la 

informació. 

• L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de GAS NATURAL al 

projecte d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys 

i perjudicis a les nostres instal·lacions.  

• A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han 

inclòs en els plànols annexats. 

• L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a GAS NATURAL almenys amb 72 hores 

d'antelació, dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que 

s'annexa al final d'aquests condicionants. És imprescindible esmentar en la mateixa la referència indicada 

a la sol·licitud de la informació a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament d'aquesta 

documentació és uinicio@gasnatural.com 

• Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de GAS 

NATURAL 

• El Grup Gas Natural Fenosa ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 

100 de color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa..   
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o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja:  

 La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

 Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions 

que les utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres 

serveis (aigua, llum... etc.) 

• Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, 

pel què si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, 

haurà de posar-se aquesta circumstància en coneixement de GAS NATURAL amb objecte d’establir els 

passos necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d’acer o similar. 

• Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves 

instal·lacions com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la 

canalització de gas a fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats. 

• En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d’acord 

a les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una 

autorització especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que 

garanteixi que la velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment 

els 30 mm/s. 

• Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es 

comunicarà al responsable indicat de GAS NATURAL, procedint el contractista a protegir i suportar 

l’entubat de gas d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim 

imprescindible i les canalitzacions es taparan en presència de tècnics de GAS NATURAL. 

• Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el 

recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans 

d'enterrar la canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria 

en una perforació de l’entubat. 

• Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema 

elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la 

integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a GAS NATURAL qualsevol dany que es detectés al 

mateix. 

• En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per GAS 

NATURAL) d’acord a les indicacions dels tècnics de GAS NATURAL, a amb objecte de mesurar i calibrar 

la possible influència de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l’inrevés. 

• En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic 

designat per GAS NATURAL d’aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada per dur a 

terme aquesta actuació, assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions 

als tubs de gas no superi els 30 mm per segon. 

• L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de GAS NATURAL haurà d'estar en 

possessió dels plànols de les instal·lacions existents a la zona. 
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• Haurà de comunicar-se a GAS NATURAL l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de 

la instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella, 

sempre que no estigui definit als plànols de serveis subministrats. 

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions 

complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les 

precaucions quan es realitzin treballs en els seus voltants. 

• Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions 

serà necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials 

d'obra. 

• En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, GAS NATURAL es reserva el dret a emprendre les 

accions legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents. 

• Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, 

seran per compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de 

subministrament de gas. 

• A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin 

canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies 

mínimes de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent  i 

s’ha de comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta 

taula resum: 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

RECOMANADA 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana i 5 m en zona rural. 

(*) Per P> 16 bar y distància <10 metres es necessari consultar condicions a Distribuidora. 

 

En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a GAS NATURAL, per 

adoptar les mesures de protecció que es considerin convenients d’acord amb la següent puntualització: 

 

o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 ó 10 metres a cada costat de l’eix de la canalització, en la qual 

l’execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de 

la mateixa i en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides 

en la zona de servitud de pas, sempre que s’informi prèviament al titular de la instal·lació, per 

l’adopció de les accions oportunes que evitin els riscos potencials per a la canalització. 
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• Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la 

utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o 

davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell 

mecànic de mà per al trencament del paviment. 

• Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o 

lateralment requeriran especial atenció. 

• Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els 'informem dels 

riscos de les instal·lacions: 

o A l’objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats 

empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, GAS NATURAL informa a l'empresa 

sol·licitant que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal 

d'explotació, és a dir, AMB gas a pressió. 

o Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions 

de gas. 

o En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot 

tipus de treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció 

d'Urgències de GAS NATURAL, comunicant aquesta circumstància. 

o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb 

els condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser 

necessàries en funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre 

les mesures preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui 

contractar. 

o A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions 

Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció. 

o A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels 

treballadors de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat 

d'aquesta o de les seves empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures 

preventives que siguin necessàries. 

o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho 

sol·licitin per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs. 

o Posem a la seva disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de GAS 

NATURAL perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: 

900.750.750 (24 hores durant tots els dies de l'any). 

 

AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL 

LLOC DE TREBALL. 

 

5 de 8 
 

 

MODIFICACIÓ DE INSTAL·LACIONS I CONDICIONANTS TÈCNICS 
 
 
Si fos necessari modificar l’emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a 
l’inici de las obres, es faci per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a  
referència el nº de sol·licitud de informació, a fi de procedir a la signatura de l’acord  
corresponent i efectuar el pagament de la quantitat establerta. Les sol·licituds s’han d’adreçar 
a la següent direcció: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bé a l’adreça de correu electrònic: sdesplazamien@gasnatural.com. 
 
Així mateix, ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics 
a la seva tipologia d'obra, o les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les 
obres a executar i les instal·lacions de gas existents a la zona. 
 
Per a això, cal que es posi en contacte amb aquesta Unitat i que ens facilitin la seva 
documentació (plànols, detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la 
xarxa de gas natural. 
 
 
Gas Natural Catalunya SDG, S.A 
Gas Natural Redes GLP, S.A.. 
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NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS 

 

Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació 
realitzada a través de la Plataforma web) 
 
DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: ...........................................................  
 
Direcció:  ........................................................................................................................................  
 
Tel: .............................................................. 
Fax: ............................................................. 
 
Raó Social de l'empresa 
executora de les obres:  ................................................................................................................  
 
Adreça de l'empresa 
executora de les obres:  ................................................................................................................  
 
Lloc de les obres:  ..........................................................................................................................  
 
Denominació de l'obra:  .................................................................................................................  
 
Objecte de l'obra:  ..........................................................................................................................  
 
Data d'inici d'execució d'obres: ......................................................................................................  
 
Durada prevista de les obres:  .......................................................................................................  
 
Nom del cap d'obra:  ......................................................................................................................  
 
Telèfon de contacte amb el Cap d'Obra:  ......................................................................................  
 
Observacions:  ...............................................................................................................................  
 
Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Gas Natural Catalunya SDG, S.A. i 
Gas Natural Redes GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions 
de distribució de gas durant els treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 
919/2006). 
 
(Lloc i data) ........................................... a ...... de ............................ de .......... 
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Sgt. (Indiqueu nom i cognoms) 
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INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR 

NEGRE 
A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de GAS 

NATURAL, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva 

identificació prèvia abans de l'inici de l'obra: 

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada 

Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat 

  
 

 

• El Grup Gas Natural Fenosa ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 

100 de color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa..   

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja:  

 La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades amb 

el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.) 
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Exemple de visualització: 
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En relació a la seva sol·licitud, els adjuntem la informació dels serveis existents gestionats per 

SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. (en endavant SOREA) a la 

zona sol·licitada.  

La informació aportada és d’ús exclusiu per al sol·licitant i pel projecte indicat, el qual té una 

validesa màxima de 3 mesos, a partir de la data de la seva obtenció, sent responsabilitat del 

peticionari, l’ús que se’n faci de la informació facilitada. 

Els indiquem que la informació facilitada és tan sols a títol orientatiu, ja que pot haver resultat 

afectada per la topografia del terreny i/o altres treballs de tercers en la zona. Per aquest motiu 

aquesta informació no pot ser interpretada com a garantia absoluta de respondre fidelment a 

la ubicació exacta de les infraestructures existents. 

L’entrega d’aquesta informació no suposa cap autorització ni conformitat per part de SOREA 

al projecte en curs. En el cas de què vostès produeixin qualsevol dany a les infraestructures 

gestionades per SOREA no podran eludir cap responsabilitat pels danys i perjudicis, directes 

o indirectes, ocasionats a SOREA o a tercers, al·legant que la informació lliurada és 

defectuosa. 

 

1. Condicions Particulars sobre serveis afectats en la redacció de Projectes 

S’entendrà com a servei afectat, no només aquell servei existent que impossibilita l’execució 

d’una obra (que afecta l’execució de l’obra), sinó que també ho és tot aquell servei existent al 

que se li modifiquen les seves condicions inicials, sobretot les d’accessibilitat per futurs 

manteniments i/o reparacions del mateix (que és afectat per l’obra). Per tant, cal considerar i 

preveure totes les condicions assenyalades en l’apartat 3 d’aquest escrit Condicions 

Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i l’accessibilitat a les instal·lacions 

de SOREA. 

En cas de detectar una possible afectació a la xarxa existent d’aigua potable en fase de 

projecte, l’estudi tècnic-econòmic de les solucions a les diferents afeccions que es puguin 

produir, sigui del tipus que sigui, haurà de ser realitzat o, com a mínim validat, per SOREA.   
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Per tant, en cas de detectar una possible afectació sobre la xarxa existent serà necessari que 

es posin en contacte amb SOREA per a poder estudiar i analitzar les solucions més adients: 

 

Zona Adreça electrònica 
Anoia serveisdzanoia@agbar.es 
Camp  serveisdzcamptarragona@agbar.es 

Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es 

Ebre serveisdzterresebre@agbar.es 

Girona Nord serveisdzgironanord@agbar.es 

Girona Sud serveisdzgironasud@agbar.es 

Lleida serveisdzlleida@agbar.es 

Maresme serveisdzmaresme@agbar.es 

Penedès - Garraf serveisdzpenedesgarraf@agbar.es 

Vallès Occidental Nord serveisdzvallesoccnord@agbar.es 

Vallès Occidental Sud serveisdzvallesoccsud@agbar.es 

Vallès Oriental serveisdzvallesoriental@agbar.es 

 
Per veure els municipis considerats a cada zona descarregar arxiu adjunt. 

 

2. Condicions Particulars sobre els serveis afectats en l‘execució d’Obres 

L’empresa executora dels treballs haurà de tenir a l’obra la informació vigent referent als 

serveis existents a la zona gestionats per SOREA. 

El caràcter orientatiu de la informació facilitada obliga en conseqüència a que, en cas d’existir 

a la zona qualsevol infraestructura gestionada per SOREA, s’haurà de verificar abans d’iniciar 

les obres, les possibles afectacions no contemplades en la fase de Projecte amb la realització 

de cales manuals que permetin localitzar adequadament les canonades a la zona afectada. 

En aquest cas s’haurà de contactar mitjançant les adreces electròniques anteriorment 

esmentades per tal de, en cas necessari, acordar la data de realització de les cales per tal 

d’assistir a les mateixes el personal de SOREA.  

En cas de no produir-se cap afectació sobre la xarxa, és igualment obligatori prendre les 

precaucions necessàries, com també posar els mitjans que calguin per garantir la integritat i 

accessibilitat a les canonades gestionades per SOREA, als elements de maniobra i control i a 

les escomeses dels diferents edificis.  

L’enviament de la informació sobre els serveis existents, no suposa l’autorització ni la 

conformitat per part de SOREA al projecte d’obra en curs, ni allibera als executors de l’obra 

de les responsabilitats per danys i perjudicis directes o indirectes causats a les instal·lacions 
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de SOREA. Per tant, en cas de produir-se danys a les instal·lacions, SOREA es reserva el 

dret a emprendre les accions legals que consideri oportunes, així com el dret a reclamar les 

indemnitzacions pels danys i perjudicis causats. A més, tots els danys i perjudicis, directes o 

indirectes que se’n puguin derivar a tercers, siguin materials o personals, també seran a 

compte i risc del promotor o executor de l’obra, incloent els danys i perjudicis derivats d’ un 

eventual tall de subministrament. 

 

3. Condicions Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i 
l’accessibilitat a les instal·lacions de SOREA 

 

Les instal·lacions subterrànies de SOREA: 

1. No podran quedar formigonades en cap tram, per petit que sigui aquest. 

2. Hauran de quedar lliures d'elements de mobiliari urbà (contenidors, papereres, 

senyals de trànsit, fanals, armaris elèctrics, parterres, arbrat, semàfors, arquetes, 

marquesines, pilones, aparcaments…) sobre d'elles. 

3. Les canonades no estan dissenyades per suportar grans sobrecàrregues, amb el que 

no es podrà muntar bastides o grues ni encara menys construir murs sobre les 

mateixes. 

4. Queda prohibit l’acopi de material o equips sobre de les canalitzacions així com a 

sobre dels registres i arquetes d’accés als elements de maniobra i control i hidrants de 

protecció contra incendis.  

5. Caldrà respectar i per tant complir, les disposicions legals vigents, en quan a 

distàncies de seguretat en els paral·lelismes i encreuaments amb d’altres serveis i 

col·locar les proteccions adients en cas de ser necessari. 

 

En aquells casos en els que no fos possible complir amb aquests condicionants es contactarà 

amb SOREA per a poder estudiar i analitzar les solucions més adients i especialment caldrà 

una notificació prèvia quan: 

1. Fos necessari modificar les profunditats de les canonades respecte la rasant de vorera 

i/o calçada. 

2. Per l’execució de l’obra, les infraestructures soterrades quedin al descobert.  
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Direcció Operacions Catalunya
Enginyeria i Creació de Xarxa Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

Referència/S:

Referència/N: 346138-8194500

Data: 22/03/2017

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,
Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(489516.338/4696386.726)
Projecte: 346138
Coordenades: 489516.338,4696386.726

Tanmateix, els hem de comunicar que, degut a que es tracta d’una informació
aproximada, en cas de que els nostres serveis resultin afectats, no es podrà eludir
cap responsabilitat al·legant que l’esmentada informació és defectuosa, les dades,
plànols i acotacions són orientatius, ja que les nostres instal·lacions i el seu entorn
geogràfic estan sotmesos a constants modificacions.

D’altra banda, us fem avinent que la informació que es proporciona és sobre les
infraestructures canalitzades i/o soterrades, no respecte de les aèries de les que
només s’assenyalen els seus recolzaments, les quals es poden obtenir en
aixecament visual de les mateixes en visita sobre el terreny.

Si fos necessària la modificació de les nostres instal·lacions telefòniques, hauran de
sol·licitar-la a l’adreça de correu electrònic: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentament,

Francisco Ridao Rodríguez
Enginyeria i Creació de Xarxa Catalunya II
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2.11_ REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
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2.12_ ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

  

1.1. Identificació de les obres 
 
El present projecte fa referència Urbanització de la millora de la qualitat paisatgística de l’entorn urbà, la 
millora en la funcionalitat pel que fa a instal·lacions, la racionalització de la mobilitat de vehicles i vianants, 
la dinamització socioeconòmica, la promoció de la inclusió social i la re-valorització patrimonial de l’entorn, 
entre d’altres del carrer Major de la Jonquera en la seva Fase 2 
 
La Fase 2 es el tram darrer entre la Plaça Arias Comellas i el carrer de les Alzines, és regular, d’amplada fixa 
de 13m i una llargada total de 190m. La configuració actual, en plataforma única i una distribució de 
voreres de 4m i calçada de 5m amb doble sentit de circulació, té la característica de que els arbres estan 
plantats en mig de les voreres dificultant el seu bon ús. L’espai reservat als vehicles en càrrega i descàrrega 
ocupa una franja més o menys contínua de la vorera Oest, entre els arbres.   
 
El tram entre la plaça i el carrer de les Alzines reforça la configuració de passeig ampliant les dues voreres 
laterals i fent una nova plantació a major distància de les façanes. El carril central d’asfalt  connecta 
formalment amb el tram següent de l’antiga NII.  
Es proposa com a material base de la urbanització l’ús de la pedra natural, en format de llamborda per a la 
definició del camí longitudinal, i de llosa per a les entregues laterals amb l’edificació, els espais destacats del 
recorregut i les voreres del passeig Pont/Alzines. 
L’enllumenat es realitzarà mitjançant projectors de tecnologia LED  ancorats a façana en el tram Can Laporta 
/ Pont i  suportats per bàcul en el tram Pont/Alzines. En els punts d’interès ( Museu de l’Exili, plaça de la 
Vila, Església...) aquests projectors ancorats a façana es reforcen i a les places de Can Laporta i del Pont els 
projectors de major abast es situen sobre bàculs de major alçaria. 

  

1.2. Objecte 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de 
riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest 
estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, 
amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 
Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les 
persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra 
pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s 
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a 
l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció 
Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò 
recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició 
expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el 
corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de 
seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin 
d'aplicació si n'és el cas. 

 

2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 
El promotor d’aquest projecte és L’ Ajuntament de La Jonquera, que ha adjudicat a Espinàs i Tarrasó S.C.P , 
l’assistència tècnica per a la redacció del Projecte d’Urbanització i l’ Estudi de Seguretat i Salut de la millora 
de la qualitat paisatgística de l’entorn urbà, la millora en la funcionalitat pel que fa a instal·lacions, la 
racionalització de la mobilitat de vehicles i vianants, la dinamització socioeconòmica, la promoció de la 
inclusió social i la re-valorització patrimonial de l’entorn, entre d’altres del carrer Major de la Jonquera. 

  

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : Olga Tarrasó Climent 
Titulació/ns  : Arquitecta 
Col·legiat  núm.    : 12672-1 
Despatx professional : ESPINÀS I TARRASÓ S.C.P. 
Població              : Carrer Verdaguer i Callís 12 1r 2a 08003 Barcelona 

 
  

4. DADES DEL PROJECTE 
  

4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : Olga Tarrasó Climent 
Titulació/ns  : Arquitecta 
Col·legiat  núm.    : 12672-1 
Despatx professional : ESPINÀS I TARRASÓ S.C.P. 
Població              : Carrer Verdaguer i Callís 12 1r 2a 08003 Barcelona 

 
  

4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 

Coordinador de Seguretat i Salut designat pel 
promotor. 

pendent de designació 
 

 

4.3. Tipologia de l'obra 
 
L’obra a executar és la remodelació del carrer Major de la Jonquera.  
Les actuacions recollides en aquest projecte volen contribuir la millora de la qualitat paisatgística de l’entorn 
urbà, la millora en la funcionalitat pel que fa a instal·lacions, la racionalització de la mobilitat de vehicles i 
vianants, la dinamització socioeconòmica, la promoció de la inclusió social i la re-valorització patrimonial de 
l’entorn, entre d’altres del carrer Major de la Jonquera. 
La superfície d’actuació del projecte és de 2442,27 m². 
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4.4. Situació 
 

Emplaçament        Carrer Major 
Codi Postal               17700 
Població              La Jonquera 

 
  

 

4.5. Comunicacions 
 

Carretera         N-II i AP-7 
Ferrocarril  Renfe (línia Barcelona – Portbou) 

Estació més propera: Figueres 
Línia Autobús   :     Companyia David i Manel SL.  

(Línia regular Figueres-Portús-Figueres) 
 

4.6. Subministrament i Serveis 
 

Aigua                 Aigües de Barcelona 
Gas           : Gas Natural 
Electricitat             Fecsa-Endesa 
Sanejament         Ajuntament de la Jonquera 

 
  

4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 
 

CAP Centre d'Assistència Primària Doctor Subirós  
Telèfon: 972 55 45 67 
Carrer Carles Bosch de la Trinxeria, 1 
17700 La Jonquera, Girona 
 
Hospital Clinica Santa Creu 
Telèfon: 97250 36 50 
Carrer Santa Llogaia, 27 
Figueras, Girona 
 
Emergències generals……………………..112 
 

  

4.8. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 455.558,80 �. 
(quatre-cents cinquanta cinc mil cinc cents cinquanta vuit euros amb vuitanta cèntims). 
  

4.9. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 6 mesos. 
  

4.10. Mà d'obra prevista 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 8 persones. 

  

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a encofrador 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a soldador 
Oficial 1a col·locador 
Oficial 1a fuster 
Oficial 1a pintor 
Oficial 1a manyà 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a lampista 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a d'obra pública 
Oficial 1a jardiner 
Ajudant paleta 
Ajudant encofrador 
Ajudant ferrallista 
Ajudant col·locador 
Ajudant fuster 
Ajudant pintor 
Ajudant vidrier 
Ajudant manyà 
Ajudant electricista 
Ajudant lampista 
Ajudant muntador 
Ajudant jardiner 
Manobre 
Manobre especialista 
Coordinador d'activitats preventives 

 

4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 

ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC 
ACCESSORIS GENERICS PER A INSTAL·LACIONS DE REG 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE COURE 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
ANCORATGES ESPECIALS 
APARCAMENT BICICLETES 
APARELLS D'USUARI 
ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS) 
ARGILES EXPANDIDES 
ARMARIS DE POLIÈSTER 
ASPERSORS 
ASSAIGS D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 
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BANCS DE PEDRA NATURAL 
BARANES D'ACER 
BARANES D'ACER INOXIDABLE 
BASTIMENTS DE BASE D'ACER PER A FINESTRES I BALCONERES 
BONERES 
BOQUES DE REG 
CABLES 
CABLES D'ALUMINI PER A TENSIÓ MITJA 
CAIXES DE DERIVACIÓ 
CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
CAIXES PER A MECANISMES 
CALÇS 
CANALS D'ACER PER A DRENATGES 
CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
CARGOLS 
CIMENTS 
CLAUS 
COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES 
CONDUCTORS DE COURE NUS 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
ELECTROVÀLVULES 
ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC 
ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE REG 
ELEMENTS PREFABRICATS PER A CANALS DE FORMIGÓ 
EMULSIONS BITUMINOSES 
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
EQUIPAMENT MÈDIC 
EQUIPS D'ALIMENTACIÓ 
EQUIPS DE MESURA I DETECCIÓ 
EXTINTORS 
FILFERROS 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
GEOTÈXTILS 
GRAVES 
GUIXOS 
LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
LÀMINES DE POLIETILÈ NO RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE 
LÀMINES DE PVC RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE 
LÀMINES I PLAQUES DE DRENATGE 
LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL 
LLATES 
MANÒMETRES 
MAONS CERÀMICS 
MAONS FORADATS SENZILLS 
MATERIAL PER A REG PER DEGOTEIG 
MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOCELLS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE SANEJAMENT 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 

MATERIALS AUXILIARS PER A REVESTIMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS METÀL.LICS 
MATERIALS DE PREVENCIÓ PER A ÚS DE MAQUINÀRIA 
MATERIALS ESPECIALS PER A MEMBRANES 
MATERIALS PER A AÏLLAMENTS AMORFS 
MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS 
MATERIALS PER A PROTECCIÓ DE CANONADES 
MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL AUDITIU 
MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL OCULAR 
MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL RESPIRATORI 
MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS 
MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS 
MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL CAP 
MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS 
MATERIALS PER A PROTECCIONS LINIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES 
MATERIALS PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES 
MATERIALS PER A REPARACIÓ DE BANCS 
MATERIALS PER A TRACTAMENTS D'HUMITATS PER ELECTROFÒRESI I ELECTROOSMOSI 
MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
MÒDULS PREFABRICATS 
MORTERS AMB ADDITIUS 
MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS 
NEUTRES 
OBREPORTES ELÈCTRICS 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS I CANALS 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE COURE 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 
PEDRES NATURALS 
PENJADORS 
PERICONS PER A INSTAL·LACIONS DE REG 
PERLITES EXPANDIDES 
PINTURES, PASTES I ESMALTS 
PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
PLAFONS 
PLANXES I PERFILS D'ACER 
PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
POSTS 
PROGRAMADORS 
PROVES HIDRÀULIQUES 
PROVES I INSPECCIONS DE MATERIALS I INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I SANEJAMENT 
PROVES I INSPECCIONS DE MATERIALS I INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
PUNTALS 
REGULADORS DE PRESSIÓ 
REIXES D'ACER 
ROBA DE TREBALL 
SAULONS 
SENSORS 
SENYALS DE SEGURETAT LABORAL 
SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ 
SENYALS PROVISIONALS 
SORRES 



   

       

 
PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR DE LA JONQUERA.    FASE II  JULIOL 2017 DOC 01 - 2 37 

 

TACS I VISOS 
TANQUES D'ACER 
TARIMES 
TAULERS 
TAULONS 
TERRES 
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
TOT-U 
TOTXANES 
TUBS DE COURE SEMIDUR 
TUBS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
UNITATS EXTERIORS (PLAQUES DE CARRER) 
VORADES DE PLANXA D'ACER 

  

4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

Compressor amb un martell pneumàtic 
Compressor amb dos martells pneumàtics 
Retroexcavadora amb martell trencador 
Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 
Retroexcavadora petita 
Retroexcavadora mitjana 
Retroexcavadora gran sobre erugues 
Motoanivelladora petita 
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 
Camió per a transport de 7 t 
Camió per a transport de 12 t 
Camió cisterna de 8 m3 
Camió grua 
Camió grua de 3 t 
Grua autopropulsada de 12 t 
Grua autopropulsada de 20 t 
Grua autopropulsada de 30 t 
Camió amb góndola per a transports especials 
Camió amb bomba de formigonar 
Mesclador continu per a morter preparat en sacs 
Formigonera de 165 l 
Formigonera de 250 l 
Estenedora per a paviments de formigó 
Planta de formigó per a 60 m3/h 
Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual 
Subministrament i recollida de residus inerts o no especials amb contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat 
Martell trencador manual 
Regle vibratori 
Equip de soldadura per a làmines de PVC, manual, per aire calent 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 
Màquina de raig d'aigua a pressió 

Equip de raig d'aire a pressió 
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5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la 
caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar 
la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i 
punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 
comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
 Connexió de servei 
 

 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 

vehicles. 
 
 Quadre General 
 

 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 
mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 
sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. 
Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, 
inclòs el neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 �). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 
després de realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

 
 Conductors 

 
 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 

impressió sobre el mateix aïllament. 

 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 
zones de pas de vehicles i / o persones. 

 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes 
de connexió, retorciments i embetats. 

 
 Quadres secundaris 
 

 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 
doble aïllament. 

 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A    : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P    : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P    : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P    : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 
 Connexions de corrent 
 

 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 

 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 

 
· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

 Maquinària elèctrica 
 

 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 
 
 Enllumenat provisional 
 

 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a 

la virolla. 
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 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 
inaccessibilitat a les persones. 

 
 Enllumenat portàtil 
 

 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de 
doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i 
suport de sustentació. 

  

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on 
s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 
provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals 
de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 
l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total 
estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
  

5.3. Instal·lació de sanejament 
 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 
càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
  

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 
amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 
l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 
líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, 
vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 

 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 
del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o 
explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del 
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 
referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de 
gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els 
llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir 
d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball 
han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, 
fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les 
conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra 
o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se 
així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en 
sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb 
productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat 
dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu 
volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per 
estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració 
d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues 
de rec que proporcionin aigua abundant. 

 

 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 

 Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals 

o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 

qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 
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 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre 
en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin 
la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

  

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o 
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 

  

6.1. Serveis higiènics 
 

 Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 
 Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per 
a cada 25 persones 
 
 Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 
m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  

6.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
  

6.3. Menjador 
 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i 
pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 
10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 
  

6.4. Local de descans 

 
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, 
és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat 
el més pròxim possible al menjador i serveis. 
 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
  

6.5. Local d'assistència a accidentats 
 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals 
de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 
 una farmaciola, 
 una llitera, 
 una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop 
dels llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de 
manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el 
local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 
l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com 
a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents 
grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o 
antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a 
cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants 
esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 
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El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat. 
  

7. ÀREES AUXILIARS 
 

  

7.1. Centrals i plantes 
 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles 
als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una 
amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima 
de 4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures 
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària 
d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la 
fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 
rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada 
en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció 
de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de 
barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà 
protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 

  

7.2. Tallers 
 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura 
de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 
m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de 
manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai 
no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més 
pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior 
a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les 
instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima 
d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 
lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una 
intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal 
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de 
tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i 
servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 
m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, 
llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

  

7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o 
equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual 
o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
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mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 
maniobres. 

  

8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar 
tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 
on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es 
buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
  

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes 
de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé 
totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els 
paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits 
Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels 
quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb 
un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
  

9.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per 
als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
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 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

  

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 
 Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les 
normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i 
la prohibició de fumar. 
 
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la 
pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
  

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés 
a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
La primera activitat que s’haurà de realitzar serà la de replantejar les obres i delimitar 
específicament la zona de pas de vianants i de circulació de vehicles. Està previst un desviament 
de trànsit rodat pels carrers adjacents, per poder deixar lliure la zona d’ actuació, per tant es 
tancarà al trànsit rodat durant el termini d’ execució de l’ obra. De tota manera s´haurà de 
procurar mantenir un carril provisional de seguretat, pel propi pas de vehicles de l’ obra com 
per d’ altres per possibles emergències. L’ obra ha de ser accessible per ambulàncies, bombers, 
policia i d’ altres. 
L’ adequació de  passos per vianants comporta una sèrie d’ actuacions: 
- col.locació de barrera de seguretat simple 
-suministre de balises tipus xenon flash per a senyalització provisional d'obres. 
- instal·lació de l'enllumenat public provisional. 
- col.locació de graonat i barana provisional de fusta o d’ altres materials per tal de poder salvar 
el desnivell de la cota d’ explanació. 
 
El desviament de trànsit comporta una sèrie d’ actuacions: 
- el pintat de senyalització horitzontal amb pintura groga. Previ fresat de la pintura blanca 
actual. 
- col.locació de senyalització vertical informativa amb fons groc. 
-suministre de balises tipus xenon flash per a senyalització provisional d'obres. 
-instal·lació de semàfors provisionals, si s‘ escau. 
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Situació de casetes i contenidors 

 
Es col·locaran les casetes d’ obra i els contenidors fora de l’ àmbit de l’ obra, en terrenys 
municipals al Nord de l’ escola. 
  

10.1. Serveis afectats 
 

En l’àmbit d’actuació existeixen tota mena de serveis soterrats. 
 
La documentació detallada de la xarxa de serveis està inclosa a l'annex 15 de la memòria del 
projecte 
executiu. Aquests serveis no s'han d'afectar en l'execució dels treballs.  
 
El projecte inclou l'afectació només dels serveis públics, incloent actuacions en la xarxa de 
clavegueram,la d'enllumenat i la de reg. 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i 
estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 
omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà 
dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres 
enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de 
seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no 
seran objecte d’abonament independent. 
  

10.2. Servituds 
 

No es té constància de l’existència de cap servitud en l’àmbit d’actuació. 
Les servituds existents són les habituals en un entorn urbà i són els accessos als edificis, 
vestíbuls, locals i aparcaments. 
Els serveis existents, públics i privats, també constitueixen servituds que el projecte de 
reurbanització ha de respectar.  
 

10.3. Característiques meteorològiques 
 

La obra està emplaçada en la comarca l’ Alt Empordà. 
Zona mediterranea 
PPT Mitjana anual: 484-702 mm 
Règim pluviomètric anual: màxim a la tardor 
Temperatura mitjana anual: 14 a 15 ºC 
Amplitud tèrmica anual: 14-15 ºC 
 

10.4. Característiques del terreny 
 

No es disposa d’estudi geotècnic que indiqui les característiques del terreny. 
Els treballs previstos al projecte es faran en la capa superior del terreny, però es preveu que en 
l'execució dels treballs en fondària no s'haurà d'entibar les terres ja que el terreny serà prou 

cohesiu. En qualsevol cas, si en l'execució de l'excavació el veiés que el terreny no tingués prou 
estabilitat en front als esllavissaments s'hauran d'adoptar les mesures pertinents.. 

  

10.5. Característiques de l'entorn 
 

L’àmbit d’actuació del projecte està en una zona urbana completament consolidada. El carrer 
Majot té una alta densitat de trànsit., en tractar-se d’una zona peatonal i comercial. 
En l'àmbit d'obra el trànsit de vehicles ha de quedar restringit només als vehicles que 
intervinguin en els treballs de remodelació i emergències. 

  

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ENDERROCS 
RETIRADA DE MOBILIARI URBÀ 
ENDERROCS D’ EMBORNALS, POUS I CLAVEGUERES 
DESMUNTAGE DE LLUMINÀRIES 
DESMUNTAGE I ENDERROC DE PAVIMENTS 
 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

 EXCAVACIÓ PER CAIXA DE PAVIMENT 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
SUBMINISTRAMENT DE TERRES 
EXPLANACIÓ PER CAIXA DE PAVIMENT 

 

CLAVEGUERAM 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
CANALITZACIÓ DE TUBS MUNTATS SOTERRATS 
POUS DE REGISTRE 
EMBORNALS 

 
ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
MUNTATGE DE LÍNIES SOTERRADES 
PERICONS DE REGISTRE 
ADAPTACIÓ DEL QUADRE D’ ENLLUMENAT 

 

XARXA DE REG 
CANALITZACIÓ DE TUBS MUNTATS SOTERRATS 
SECTOR DE DEGOTEIG 
PERICONS DE REGISTRE 

 
FIBRA ÒPTICA 

CANALITZACIÓ DE TUBS MUNTATS SOTERRATS 
PERICONS DE REGISTRE 

 

FERMS I PAVIMENTS 
SUBBASES DE TOT-Ú 
BASES DE FORMIGÓ 
PAVIMENT DE PEDRA NATURAL 
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VORADES D’ ACER 
PAVIMENT BITUMINÓS 

MOBILIARI URBÀ 
BANCS 
PAPERERES 
 

JARDINERIA 
TRANSPLANTAMENT D’ ARBRAT EXISTENT 
MOVIMENTS DE TERRES  
SUBMINISTRAMENT D’ ARBRES 
PLANTACIÓ D’ ARBRES 

 

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 
8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre). 

  

12.1. Procediments d'execució 
 

Els treballs inclosos en el projecte es descruen detalladament en la memòria general del 
projecte. 
Els procediments d’execució, hauran de ser desenvolupats pel Contractista en la redacció del Pla 
de Seguretat. 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

 

  

12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a 
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució 
de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió 
empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de 
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la 
successió, la persona o els mitjans a emprar. 

 
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS Relació d’unitats d’obra. 
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA Prelació temporal de 

realització material d’unes 
unitats respecte a altres. 

DURADA DE LES ACTIVITATS Mitjançant la fixació de 
terminis temporals per a 
l’execució de cadascuna de les 
unitats d’obra. 
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De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 
reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 
  

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX 
PROCÉS CONSTRUCTIU 

 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 
de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 
26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i 
atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i 
Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.   

 

14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 

  

14.1. Agents atmosfèrics 
 

Per tractar-se d’obres d’urbanització totes les alteracions atmosfèriques pluges, nevades o grans 
ventades, afectaran els treballs a desenvolupar Caldrà paralitzar les obres segons la intensitat 
d’aquest fenòmens meteorològics. No es podrà formigonar si es produeix baixades de les 
temperatures per sota del 0ºC 
(Veure prescripcions tècniques en plec de condicions). 
 
Les pluges poden afectar l’estabilitat de les terres així com la mobilitat en tota l’obra. 
 
  

14.2. Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades 
o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 

l’ús ocasional - habitual. 
100 lux Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de 
conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com 
en sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux Si és essencial una distinció moderada de detalls com en 
els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de 
taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i 
tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, 
com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i 
treballs d’oficina en general. 

500 lux Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja 
de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller 
o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes 
exigències visuals. 

1000 lux En treballs on sigui indispensable una fina distinció de 
detalls sota condicions de constant contrast, durant llargs 
períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs 
fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i 
dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  

14.3. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix 
un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte 
angost) 

103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) 94 dB 
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Esmeriladora de peu 60-75 dB 
Camions i dumpers 80 dB 
Excavadora 95 dB 
Grua autoportant 90 dB 
Martell perforador 110 dB 
Mototrailla 105 dB 
Tractor d’orugues 100 dB 
Pala carregadora d’orugues 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut 
pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.-Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 
  

14.4. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 
temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat 
que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser 
realitzat per empreses especialitzades. 
 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el 
que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la 
pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors 

o injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la 
zona de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat 
i soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i 
plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  

14.5. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.-Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.-Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. 

Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes 

i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de 
l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  

14.6. Radiacions no ionitzants 
 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però 
no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, 
microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 
fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a 
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan 
les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 

Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se 
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional 
més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que 
la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà 
d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de 
la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, 
s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment 
a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un 
increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a 
baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps 
d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a 
un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
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La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós 
pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació 
d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps 
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de 
l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de 
color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per 
sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i 
facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi 
que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans 
de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de 
manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de 
protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 
facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema 
similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la 
còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 
bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies 
adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la 
distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent 
longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua 
de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden 
danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta 
energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant 
una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en 
els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els 
de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la 

pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans 
potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 
classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 

nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta 
de centelles. 

 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 

d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, 

però no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; 

poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud 
d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar 
d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament 
protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del 
raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot 
resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de 
la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot 
resultar perillós. 

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les 
unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es 
dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, 
respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran 
al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el 
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però 
que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
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- Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació 
del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així 
disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic 
que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al 
voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o 
explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la 
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 
l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de 
control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la 
persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de 
l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones 
estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de 
làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, 
no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el 
risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit 
de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un 
escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 

d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin 
a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el 
raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells 
topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció 
completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

  

14.7. Radiacions ionitzants 
 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, 
com són: 
 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 

moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 
detecció de cartes bomba. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 
ionizants. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb 
equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma 
de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant 

l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 

equips generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de 

metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com 
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l’argó-40 o el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el 
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció 
Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a 
l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 
teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en 
general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple 
edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions 
sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els 
nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la 
dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que 
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, 
l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir 
en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no 
s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de 
treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 
radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 
  

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 
més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 

piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada 

en empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus 

de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes 

de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es 
vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i 
Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.-El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.-Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
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6è.-No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint 
en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.-Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.-Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.-Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-  Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 

criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat 

de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 

afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, 

pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a 
col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es 
redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.-És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 
uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a 
condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

  

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 
l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o 
apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 
  
 

Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 

en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en 
alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb 

sistema de seguretat integrat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, 
sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

  

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
  

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de 
la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, 
per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
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Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. 
Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa 
el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  

19. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb 
riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les 

particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del 
lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o 

pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i 
salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 
  
ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE DE LÍNIES SOTERRADES 

 

 

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat 
per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 
485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra 
normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi 
de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització 
de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors 
que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 
seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la 
pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires 
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per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona 
senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, 
no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en 
els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de 
les senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos 
que no s’hagin pogut eliminar. 

  

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

En aquest PLA DE SEGURETAT I SALUT s’ adjunten plànols en els que hi apareixen Eels passos 
provisionals per a vehicles i vianants, la senyalització, les mesures de protecció, les modificacions 
que comporti la implantació de l’obra i la seva execució. A aquests efectes, es tindrà en compte 
el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 
Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat de La 
Jonquera. 
 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les 
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici 
dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
  

21.1. Normes de Policia 
 

 Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida 
de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal 
de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú 
de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin 
tancades les zones que puguin presentar riscos 
 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir 
l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme 
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a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o 
particular. 

  

21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

 Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas 
de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas 
mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la 
planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la 
retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta 
centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 
m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà 
de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
 Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 

 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 

 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per 
a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 

 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim 
un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 
 - Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
 Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
 Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 
d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  

21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

 Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de 
l’obra o solar i els laterals de la part de vorera 
ocupada. 
 

Tipus de 
tanques 

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base 
de plafons prefabricats o d’obra de fàbrica 
arrebossada i pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, 
el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en 
totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies 
de trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de 
ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè 
(habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de zones 
de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la 
tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i 
qualsevol altre element que deteriori el seu estat 
original. 

 
 Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 



   

       

 
PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR DE LA JONQUERA.    FASE II  JULIOL 2017 DOC 01 - 2 56 

 

independent per a vehicles i per al personal de 
l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 

  

21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a 
la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi 
zona d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament 
de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà 
preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 
l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 
 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, 
es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 
prendran les següents mesures: 
 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 
que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el 
camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà 
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 
l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 

calçada. 
 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells 

de l’obra, aprofitant la força de la gravetat, serà 
per canonades (cotes superiors) o 
mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser 
cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar 
pols. Les canonades o cintes d’elevació i 
transport de material es col·locaran sempre per 
l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha 
de dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais 
adequats, les terres es carregaran directament sobre 
camions per a la seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit 
del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el 
punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants 
d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com 
a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 
contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat 
el contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 
portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi 
d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un 
abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels 
contenidors. 

 
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, 
tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament 
de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
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Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a 

realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de 
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 
preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la 
bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com 
a mínim, del pla de la bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda 
d’objectes i la propagació de pols. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 

caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les 
plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures 

que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
  

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si 
calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a 
càrregues i descàrregues. 

  

21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

 Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de 
pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
 Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 
d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 
específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà 
obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
 Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  

21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  

21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

 Senyalització i protecció 
 
S’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 

(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m). 
 
 Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 
mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada 
de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres 
(0,15 m). 



   

       

 
PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR DE LA JONQUERA.    FASE II  JULIOL 2017 DOC 01 - 2 58 

 

 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions 
mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 
m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, 
es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència 
suficient, totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit 
de la marxa. 
 

  
 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 
100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
 Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 
d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 

l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat 
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de 

l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle 
per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 
 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si 
és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la 
part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de 
protecció. 
 
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 
 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 

d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. 

Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 

màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
 
 Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
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El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
  

21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

 Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública 
que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar.  
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista 
vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, 
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui 
fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de 
tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
  

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

22.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

  

22.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 

passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la 
nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar 
en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de 
vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base 
de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals 
de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
  

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla 
de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

  

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
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Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

 

25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 
/9 /10 /12 
/14 /20 /25 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura 
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors 
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades 
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 
458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

2 /4 /9 /10 
/12 /14 /20 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /12 
/14 /20 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de 
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb 
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 

6 
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i UNE-EN 12568 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 

tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre 
línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons 
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en 

servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, 
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /12 
/14 /20 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material 
aïllant 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons 
UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa 
d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta 

ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda 
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre 
i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per 
voladures amb xarxa de seguretat ancorada perimetralment i amb 
el desmuntatge inclòs 

10 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /4 /6 
/12 /26 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /12 
/13 /14 /17 
/20 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /12 
/13 /14 /17 
/20 /25 /26 
/27 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció 
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

20 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 1 /2 /4 /6 

fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat 
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/9 /10 /12 
/13 /14 /17 
/20 /25 /26 
/27 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió 
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el 
desmuntatge inclòs 

20 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 

manteniment de l'obra 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de 

soldadura i tall amb serra radial 
20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de 

treball 
1 /2 /6 /9 
/12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

 
  

G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (VIADUCTES, 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4 
 Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES 

TALLS MAL APUNTALATS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4 
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 Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: APLEC DE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: OXIACETILÈ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: TALL PER OXIACETILÉ  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 
/5 /6 /9 /10 
/12 /14 /15 
/16 /17 /20 
/25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 
458 

26 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, 
homologada segons UNE-EN 149 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril 
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

2 /3 /4 /5 
/6 /9 /10 
/14 /20 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs 
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, 
homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant 
i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de 
manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /3 /4 
/5 /6 /9 /10 
/12 /14 /17 
/20 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a 
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada 
al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de 
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

15 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de 
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb 
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 
i UNE-EN 12568 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 

tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre 
línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 

1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a 
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en 

servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, 
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 
/5 /6 /9 /10 
/12 /16 /17 
/20 /25 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

15 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /14 /25 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 

diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

3 /4 /5 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o 

muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus 
mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 
mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta 
ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda 
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre 
i amb el desmuntatge inclòs 

15 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica 
tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs 

3 /5 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

6 /10 /12 

H16C0003 di
a 

Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb 
detector de gas combustible, O2, CO i H2S 

17 /20 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 
/5 /6 /9 /10 
/12 /15 /16 
/17 /20 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 
/5 /6 /9 /10 
/12 /15 /16 
/17 /20 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat 
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 
/5 /6 /9 /10 
/12 /15 /16 
/17 /20 /25 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb 
boques de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 

4 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de 

l'estructura 
3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 

que la realitza 
13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 

/27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements 

inestables 
14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 
40 km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 

(pintures, dissolvents, etc) 
20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques 

o hidràuliques 
1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de 
treball 

1 /2 /3 /6 
/12 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 
16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que 
les linies no estan en tensió 

20 

I0000167 Manipular materials amb sacs de PP, amb tapa i sistema de 
descàrrega inferior 

4 

 
  

 
G02 MOVIMENTS DE TERRES
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 
/9 /12 /14 
/16 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 
458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /3 /6 
/9 /14 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color 
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o 
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

3 /9 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs 
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, 
homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant 
i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de 

16 
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manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /3 /6 
/9 /12 /14 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 

tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre 
línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons 
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra 
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb 
tac mecànic 

1 /3 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó 

(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 
/9 /12 /14 
/16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

3 /9 /14 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació 

d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, 
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

9 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 
/9 /12 /17 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 
/9 /12 /17 
/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat 
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 
/9 /12 /17 
/25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de 

l'estructura 
3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per 

interrupcions >1día, pluges o gelada 
3 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de 
treball 

2 /6 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER 
A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
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Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /11 /12 
/14 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 
458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

2 /4 /11 /12 
/14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

2 /4 /11 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó 

(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /11 /12 
/14 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació 

d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, 
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 
/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat 
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 
/25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 

materials 
11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de 

treball 
2 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14 

 
  

 
G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
G06.G01 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, 
PINTURES O MEMBRANES 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS 

EXCAVACIONS OBERTES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN OBRA  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 
/9 /10 /14 
/16 /18 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 
458 

14 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 17 
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136 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /14 
/18 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs 
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, 
homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant 
i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de 
manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /14 
/18 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre 
línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons 
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó 

(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /14 
/16 /18 /21 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes 
per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 
caigudes a diferent nivell 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de 

barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre 
embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges 
de servei i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /13 
/14 /16 /17 
/18 /21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /13 
/14 /16 /17 
/18 /21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat 
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /13 
/14 /16 /17 
/18 /21 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no 

lliscants 
2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 

originals 
4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 
solicitar un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /21 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 

que la realitza 
13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements 

inestables 
14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 
40 km/h 

14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques 

o hidràuliques 
2 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de 
treball 

2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 
16 
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G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL 

TALÚS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/12 /14 /15 
/16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 
458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril 
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/12 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs 
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, 
homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant 
i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de 

16 

manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/12 /14 /15 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 

tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra 
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb 
tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en 

servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, 
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/12 /14 /15 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons 
UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en 
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, 
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons 
UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 

caigudes a diferent nivell 
1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en 

viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals 
en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, en 
voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de 
les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-
EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada 
amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat 
i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb 
xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil 
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 
m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre 
cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i 
subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, 
en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 1 
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proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb 
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges 
de servei i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /4 /6 
/11 /15 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/12 /13 /14 
/15 /16 /17 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/12 /13 /14 
/15 /16 /17 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat 
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/12 /13 /14 
/15 /16 /17 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 
solicitar un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións 

integrades 
10 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de 
treball 

2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 
16 

 
  

G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 

CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 
/16 /18 /25 
/26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

9 /10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

2 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 
/18 /25 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs 16 
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elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 
V, homologats segons UNE-EN 420 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant 
i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de 
manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

2 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 
/18 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 

de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons 
UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 
/16 /18 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en 
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, 
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons 
UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 
/16 /18 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en 
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, 
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons 
UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 

polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /4 /6 /10 
/16 /17 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 
/10 /12 /13 
/14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 
/10 /12 /13 
/14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o 
pupitre de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat 
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 
/10 /12 /13 
/14 /16 /17 
/18 /25 /26 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 
originals 

4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 
solicitar un procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións 

integrades 
17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 

elevadores) per manipular càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de 
treball 

2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 
16 

 
  

 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
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 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 
/6 /10 /11 
/14 /15 /18 
/24 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 
458 

14 /25 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril 
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /3 /4 
/6 /10 /11 
/14 /24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant 
i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de 
manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /3 /4 
/6 /10 /11 
/14 /15 /18 
/24 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en 

servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, 
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 
/6 /10 /11 
/14 /15 /18 
/24 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 
/6 /10 /11 
/14 /15 /18 
/24 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en 
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, 
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 
/6 /10 /11 
/14 /15 /18 
/24 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 14 

aïllant, butxaques exteriors 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 

públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 

ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de triple 
torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina 
de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació 
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, 
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa 
superficial del mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 
2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts 
de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables 
d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per 
mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió 
triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 
sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el 
desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /25 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de 
rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el 
desmuntatge inclòs 

3 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 
/6 /10 /11 
/13 /14 /15 
/17 /18 /24 
/25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 
/6 /10 /11 
/13 /14 /15 
/17 /18 /24 
/25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat 
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 
/6 /10 /11 
/13 /14 /15 
/17 /18 /24 
/25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm 
amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre 
normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 

originals 
4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 
solicitar un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 

/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 

materials 
11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 

elevadores) per manipular càrregues 
3 /4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de 
treball 

1 /2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
 
  

 
G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 
EN MANTENIMENT DE MATERIAL 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/12 /14 /15 
/16 /18 /20 
/21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible 
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre 
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc 
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril 
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/12 /14 /20 
/21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 
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H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs 
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, 
homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant 
i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de 
manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre 
línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons 
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de 
pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, 
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element 
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 

polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/14 /15 /18 
/20 /21 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, 
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-
35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes 
per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 
caigudes a diferent nivell 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta 

ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda 
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre 
i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de 
les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-
EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada 
amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat 
i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de 

1 

poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb 
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a 
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb 
travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant 
metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges 
de servei i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, 
d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de 
fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, 
enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de 
soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de 
línies elèctriques en tensió 

16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en 
tensió, de llargària 3 m 

16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/12 /13 /14 
/15 /16 /17 
/18 /20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/12 /13 /14 
/15 /16 /17 
/18 /20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció 
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o 
pupitre de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat 
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/12 /13 /14 
/15 /16 /17 
/18 /20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió 
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el 
desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 

originals 
4 /11 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 
solicitar un procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 

/18 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 

materials 
11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 

que la realitza 
13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 

(pintures, dissolvents, etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de 

soldadura i tall amb serra radial 
20 /21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques 
o hidràuliques 

1 /4 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de 
treball 

2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 
16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que 
les linies no estan en tensió 

21 

 
  

G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/12 /14 /15 
/16 /18 /20 
/21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible 
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre 
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc 

10 
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amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 

352-2 i UNE-EN 458 
14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril 
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/12 /14 /20 
/21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs 
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, 
homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant 
i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de 
manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre 
línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons 
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de 
pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, 
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element 
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 

polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/14 /15 /18 
/20 /21 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, 
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-
35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 

ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de triple 
torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina 
de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta 
ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda 
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre 
i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb 
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a 
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges 
de servei i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, 
enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de 
soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de 
línies elèctriques en tensió 

16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en 
tensió, de llargària 3 m 

16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/12 /13 /14 
/15 /16 /17 
/18 /20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/12 /13 /14 
/15 /16 /17 
/18 /20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció 
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o 
pupitre de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat 
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/12 /13 /14 
/15 /16 /17 
/18 /20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió 
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el 
desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
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I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 

originals 
4 /11 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 
solicitar un procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 

/18 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 

materials 
11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 

que la realitza 
13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 

(pintures, dissolvents, etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de 

soldadura i tall amb serra radial 
20 /21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 

4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de 
treball 

2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 
16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que 
les linies no estan en tensió 

21 

 
  

 
G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE BANQUETES, 

BORRIQUETES, BASTIDES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 

PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de 
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat 
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril 
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs 
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, 
homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant 
i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de 
manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre 
línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons 

1 
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UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de 

pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, 
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element 
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 

polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, 
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-
35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en 
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, 
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons 
UNE-EN 340 

11 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de 

les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-
EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada 
amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat 
i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb 
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a 
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb 
travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant 
metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges 
de servei i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, 
d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de 
fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, 
enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de 
línies elèctriques en tensió 

16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en 
tensió, de llargària 3 m 

16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/13 /14 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/13 /14 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o 
pupitre de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 

major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/13 /14 /16 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 

manteniment de la instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no 

lliscants 
2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 

originals 
4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 
solicitar un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /11 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 

materials 
11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 

que la realitza 
13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements 

inestables 
14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 
40 km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques 

o hidràuliques 
1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 

11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de 
treball 

2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) 

si hi ha risc contacte elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 
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I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que 
les linies no estan en tensió 

16 

 
  

G13.G03 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE DE LÍNIES SOTERRADES
EXCAVACIÓ DE RASES, DESCÀRREGA A L'OBRA DE BOBINES, ESTESA DE CABLES, UNIONS, ACABAMENTS I 
CONNEXIONS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: Caiguda dins de rases o pous  

 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: Esllevissades de terres de la rasa  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: Descàrrega a l'obra de materials  

 
 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 1 2 2 
 Situació: Treballs simultanis a diferents nivells  

 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Itineraris a obra 

Àrea de treball  
 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: Manipulació d'eines i tall de materials 

 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: Manipulació i projecció de materials  

 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: Descàrrega de materials  

 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: Transport i descàrrega d'elements  

 
 

13 SOBREESFORÇOS 3 2 4 
 Situació: Manipulació manual i transport d'elements pesants  

 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  

 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 3 2 4 
 Situació: Operació de soldadura  

 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: Connexió 

Soldadura  
 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: Pols a l'àrea de treball 

Gasos de soldadura  
 

 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 2 3 4 
 Situació: Arc elèctric 

Soldadura  
 

 

20 EXPLOSIONS 2 3 4 
 Situació: Soldadura oxiacetilènica 

 
 

21 INCENDIS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura 

Existència d'instal·lacions de gas soterrades  
 

 

23 INUNDACIONS 1 3 3 
 Situació: Existència d'instal·lacions de distribució d'aigua soterrades  

 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 

 Situació: Àrea de treball  
 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: Maquinària d'excavació  

 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: Maquinària d'excavació  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 

1 /2 /3 /4 
/5 /10 /11 
/12 /21 /25 
/26 

H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, 
homologat segons UNE-EN 50365 

1 /2 /3 /4 
/5 /10 /11 
/12 /16 /20 
/21 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible 
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre 
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc 
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

19 

H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de 
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat 
transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 

10 /19 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 
458 

26 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, 
homologada segons UNE-EN 149 

17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color 
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril 
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

9 

H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs 
elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 
V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant 
i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de 
manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

3 /4 /5 /6 
/14 /16 /23 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

2 /3 /4 /5 
/6 /9 /10 
/11 /12 /14 
/20 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a 
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada 
al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de 
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

3 /4 /5 /6 
/14 /15 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 1 /2 /3 /4 
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polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

/5 /10 /11 
/12 /14 /15 
/20 /21 /23 
/25 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, 
de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb 
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, 
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, 
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-
35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

15 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

25 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a 
soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, 
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació 

d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, 
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

25 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de 
rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el 
desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en 
tensió, de llargària 3 m 

16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 
/5 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 
/14 /15 /16 
/17 /19 /20 
/21 /23 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 
/5 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 
/14 /15 /16 
/17 /19 /20 
/21 /23 /25 
/26 /27 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o 
pupitre de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat 
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 
/5 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 
/14 /15 /16 
/17 /19 /20 
/21 /23 /25 
/26 /27 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió 20 /21 

incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el 
desmuntatge inclòs 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 25 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 14 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 

(pintures, dissolvents, etc) 
20 /21 

I0000096 No fumar 20 /21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de 

soldadura i tall amb serra radial 
10 /20 /21 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per 

interrupcions >1día, pluges o gelada 
3 

I0000112 No apilar terres a la vora de la rasa (d=h rasa terrenys sorrencs; 
d=1/2h altres terrenys) 

3 

I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de 
manipulació 

13 

I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 
I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 
I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 
I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió 

inadvertides 
16 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 
I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase 

de proves  
16 

I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 
I0000127 Instal·lar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per 

tallar el corrent en cas necesari  
16 

I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura  16 
I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides  15 
I0000142 Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, 

mànigues o productes combustibles 
21 

I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin 
materials inflamables o combustibles  

20 /21 

I0000146 Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles  21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 

elevadores) per manipular càrregues 
13 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /20 /21 

/23 
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G15 INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
G15.G01 INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, 
PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS 
I FLUÏDS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/12 /14 /15 
/16 /18 /20
/21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible 
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre 
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc 
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril 
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/12 /14 /20 
/21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs 
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, 
homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant 
i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de 
manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre 
línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons 
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de 
pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, 
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element 
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 

polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 
/9 /11 /14 
/15 /18 /20 
/21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, 
de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb 
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, 
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

10 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, 
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-
35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes 
1 
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per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 
caigudes a diferent nivell 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa 
d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta 

ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda 
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre 
i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de 
les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-
EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada 
amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat 
i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb 
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a 
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb 
travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant 
metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges 
de servei i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, 
d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de 
fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, 
enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de 
soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de 
línies elèctriques en tensió 

16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en 
tensió, de llargària 3 m 

16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/12 /13 /14 
/15 /16 /17 
/18 /20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 

diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/12 /13 /14 
/15 /16 /17 
/18 /20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció 
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o 
pupitre de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat 
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/12 /13 /14 
/15 /16 /17 
/18 /20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió 
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el 
desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 

originals 
4 /11 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 
solicitar un procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 

/18 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 

materials 
11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 

que la realitza 
13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
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I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 

(pintures, dissolvents, etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de 

soldadura i tall amb serra radial 
20 /21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques 
o hidràuliques 

1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 

4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de 
treball 

2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) 

si hi ha risc contacte elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de 
repartiment 

4 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 
16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que 
les linies no estan en tensió 

16 /21 

 
  

 
G17 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
G17.G01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 
/9 /10 /14 
/16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs 
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, 
homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant 
i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de 
manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre 
línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons 
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra 
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb 
tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 

polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /14 
/16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques, homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 

caigudes a diferent nivell 
1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa 
d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de 

les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-
1 
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EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada 
amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat 
i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa 
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat 
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de 
subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb 
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a 
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges 
de servei i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o 
pupitre de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat 
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /13 
/16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 
1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no 

lliscants 
2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 

originals 
4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 
solicitar un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 
que la realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements 

inestables 
14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 
40 km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques 

o hidràuliques 
1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de 
treball 

2 /6 /13 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) 

si hi ha risc contacte elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de 
repartiment 

4 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 
16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que 
les linies no estan en tensió 

16 

 
  

 
G19 EQUIPAMENTS
G19.G01 MOBILIARI URBÀ
COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC. 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/16 
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H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs 
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, 
homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant 
i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de 
manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /6 /9 
/10 /11 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 

polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions 

superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus 
perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de 
les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-
EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada 
amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat 
i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa 
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat 
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de 
subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb 
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a 
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o 
pupitre de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat 
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 

originals 
4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 
solicitar un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 

materials 
11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 

que la realitza 
13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 

elevadores) per manipular càrregues 
4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de
treball 

6 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 
16 

 
  

 
G20 JARDINERIA
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
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12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 

INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 

POLS DE TERRES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 
/9 /12 /14 
/17 /18 /24 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

18 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 
/9 /12 /14 
/24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

17 /18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

1 /2 /4 /6 
/9 /12 /14 
/17 /18 /24 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre 
línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons 
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 

de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 
/9 /12 /14 
/17 /18 /24 
/25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en 
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, 
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 
/9 /12 /14 
/17 /18 /24 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques, homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació 

d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, 
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges 
de servei i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /4 /12 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /12 /13 
/14 /17 /18 
/24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /12 /13 
/14 /17 /18 
/24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat 
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /12 /13 
/14 /17 /18 
/24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm 
amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre 
normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no 

lliscants 
2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 

originals 
4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 
solicitar un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
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I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 

que la realitza 
13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 

elevadores) per manipular càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de 
treball 

1 /2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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ESS-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

AMIDAMENTS Data: 26/07/17 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ESS - FASE II CARRER MAJOR DE LA JONQUERA
Capítol 01  INSTAL.LACIONS PROVISIONALS D' OBRA

1 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Mesos
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 5,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Mesos
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 5,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador/magatzem/oficina de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 5,000 SUMORIGEN(G1:

G2)
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 1,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 1,000 SUMORIGEN(G1:

G2)
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 1,000 SUMORIGEN(G1:

G2)
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 1,000 SUMORIGEN(G1:

G2)
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 1,000 SUMORIGEN(G1:

G2)
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 1,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

Euro
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4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 8,000 SUMORIGEN(G1:

G2)
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Hores
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 20,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 20,000

12 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 1,000 SUMORIGEN(G1:

G2)
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 HGDES01 u escomesa provisional elèctrica, totalment instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 1,000 SUMORIGEN(G1:

G2)
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 HGDESAI u Escomesa provisional d'aigua, totalment instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total

Euro
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2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 1,000 SUMORIGEN(G1:

G2)
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ESS - FASE II CARRER MAJOR DE LA JONQUERA
Capítol 02  SENYALITZACIONS

1 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 1,000 SUMORIGEN(G1:

G2)
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 1,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 1,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

Euro



ESS-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

AMIDAMENTS Data: 26/07/17 Pàg.: 5

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 1,000 SUMORIGEN(G1:

G2)
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 HBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 1,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 1,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 HBB21A61 u Pètol informatiu d'informació de les obres i restricció de pas, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 1,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ESS - FASE II CARRER MAJOR DE LA JONQUERA
Capítol 03  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 6,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

Euro

ESS-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

AMIDAMENTS Data: 26/07/17 Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 1,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 1,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons une-en 1731

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 1,000 SUMORIGEN(G1:

G2)
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 6,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

Euro



ESS-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

AMIDAMENTS Data: 26/07/17 Pàg.: 7

3 Subtotal "A origen" O 1,000 SUMORIGEN(G1:
G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 2,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 1,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 6,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 6,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

Euro

ESS-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

AMIDAMENTS Data: 26/07/17 Pàg.: 8

3 Subtotal "A origen" O 6,000 SUMORIGEN(G1:
G2)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
une-en iso 20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 i une-en iso 20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 6,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

13 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 6,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

14 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 1,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 1,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro



ESS-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

AMIDAMENTS Data: 26/07/17 Pàg.: 9

1 C Unitats
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 6,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

17 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 6,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

18 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 6,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

19 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 1,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 1,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ESS - FASE II CARRER MAJOR DE LA JONQUERA
Capítol 04  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

Euro

ESS-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

AMIDAMENTS Data: 26/07/17 Pàg.: 10

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
d, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 15,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 1,000 SUMORIGEN(G1:

G2)
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 30,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 250,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 250,000

5 H1512021 m2 Protecció contra caigudes i plataforma de pas en rases, posició horitzontal, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 15,000 2,500 1,000 37,500 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 37,500 SUMORIGEN(G1:

G2)

Euro



ESS-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

AMIDAMENTS Data: 26/07/17 Pàg.: 11

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,500

6 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 2,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 10,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 50,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 50,000

9 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 8,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 H9VVLA01 u Esglaó provisional de fusta col.locats per salvar els desnivells de les entradaes a les finques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 esglaó i barana fusta 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 25,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

Euro

ESS-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

AMIDAMENTS Data: 26/07/17 Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST ESS - FASE II CARRER MAJOR DE LA JONQUERA
Capítol 05  MEDICINA PREVENTIVA

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 1,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 1,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Llarg Ample Alt
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Llarg Ample Alt
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ESS - FASE II CARRER MAJOR DE LA JONQUERA
Capítol 06  FORMACIÓ/REUNIONS SEGURETAT I SALUT

1 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats

Euro



ESS-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

AMIDAMENTS Data: 26/07/17 Pàg.: 13

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 1,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Hores
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 6,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Hores
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 4,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Euro



ESS-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/07/17 Pàg.: 1

MA D'OBRA

_____________________________________________________________________________________________________________
A MÀ D'OBRA
A0 MÀ D'OBRA EMPRESARIAL
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A012 OFICIALS
_____________________________________________________________________________________________________________

A0121000 h Oficial 1a 18,73000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 18,73000 €

A012H000 h oficial 1a electricista 18,25000 €

A012M000 h oficial 1a muntador 18,81000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A013 AJUDANTS
_____________________________________________________________________________________________________________

A0134000 h Ajudant ferrallista 17,36000 €

A013H000 h ajudant electricista 15,66000 €

A013M000 h ajudant muntador 16,15000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A014 MANOBRES
_____________________________________________________________________________________________________________

A0140000 h Manobre 16,49000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A015 MANOBRES ESPECIALISTES
_____________________________________________________________________________________________________________

A0150000 h manobre especialista 15,73000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A01H MÀ D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
_____________________________________________________________________________________________________________

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 29,47000 €

A01H2000 h oficial 1a per a seguretat i salut 20,45000 €

A01H4000 h manobre per a seguretat i salut 17,09000 €

ESS-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/07/17 Pàg.: 2

MATERIALS

_____________________________________________________________________________________________________________
B MATERIALS
B0 MATERIALS BÀSICS
B0A FERRETERIA
B0A1 FILFERROS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 1,15000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B2 ACER EN BARRES CORRUGADES
_____________________________________________________________________________________________________________

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,61000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B1 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL.LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES
B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B141 MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL CAP
_____________________________________________________________________________________________________________

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

6,29000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B142 MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL OCULAR
_____________________________________________________________________________________________________________

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,36000 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

8,65000 €

B142CD70 u pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons une-en 1731

11,21000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B143 MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL AUDITIU
_____________________________________________________________________________________________________________

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,25000 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,86000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B144 MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL RESPIRATORI
_____________________________________________________________________________________________________________

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,70000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B145 MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS
_____________________________________________________________________________________________________________

B1451110 u parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

1,23000 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de
dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

7,19000 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,42000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B146 MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS
_____________________________________________________________________________________________________________

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

5,88000 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

24,33000 €

B1465376 u parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons une-en iso
20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 i une-en iso 20347

23,10000 €

B146P470 u parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 6,63000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B147 MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS
_____________________________________________________________________________________________________________

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,97000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B148 ROBA DE TREBALL
_____________________________________________________________________________________________________________

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

6,70000 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

13,55000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 19,24000 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,83000 €

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

16,24000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B15 MATERIALS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES
B153 MATERIALS PER A PROTECCIONS PUNTUALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES
_____________________________________________________________________________________________________________

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B1Z MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT
B1Z0 MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT
_____________________________________________________________________________________________________________

B1Z09000 cu visos per a fusta o tacs de pvc, per a seguretat i salut 2,90000 €

B1Z0A100 kg Clau acer, per a seguretat i salut 1,01000 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,37000 €

B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 185,85000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B1Z MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT
B1Z6 MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I SALUT
_____________________________________________________________________________________________________________

B1Z6211A m tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20
usos, per a seguretat i salut

0,60000 €

B1Z6AF0A u dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut 0,12000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BB MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBB SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR
BBB2 SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 12,53000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BBB SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR
BBBA SENYALS DE SEGURETAT LABORAL
_____________________________________________________________________________________________________________

BBBA1500 u placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm 16,32000 €

BBBAA005 u senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m

5,41000 €

BBBAB115 u senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

5,41000 €

BBBAC005 u senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància

7,06000 €

BBBAC015 u senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància

5,72000 €

BBBAD004 u cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre
fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m

11,68000 €

BBBAD015 u cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre
fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

7,96000 €

BBBAD025 u cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons
blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

7,06000 €

BBBAF004 u senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m

8,57000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BBC ABALISAMENT
BBC1 ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL
_____________________________________________________________________________________________________________

BBC12502 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos 21,90000 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament 0,17000 €

BBC1JF00 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre 23,39000 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut 11,75000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BBL MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT PROVISIONALS
BBL1 SENYALS PROVISIONALS
_____________________________________________________________________________________________________________

BBL1BQS2 u rètol informatiu d'informació de les obres i restricció de pas, fixada 183,45000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGD MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
BGD1 PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA
_____________________________________________________________________________________________________________

BGD12220 u piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de
300 µm

9,68000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGYD PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA
_____________________________________________________________________________________________________________

BGYD1000 u part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,52000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BM MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BM3 EXTINTORS
BM31 EXTINTORS
_____________________________________________________________________________________________________________

BM311611 u extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 30,59000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BMY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
BMY3 PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS
_____________________________________________________________________________________________________________

BMY31000 u part proporcional d'elements especials per a extintors 0,25000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA
BQU1 MÒDULS PREFABRICATS
_____________________________________________________________________________________________________________

BQU1531A mes lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

215,34000 €

BQU1A50A mes lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

150,19000 €

BQU1H53A mes lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

140,61000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA
BQU2 MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA
_____________________________________________________________________________________________________________

BQU22303 u armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos 46,87000 €

BQU25700 u banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos 66,82000 €

BQU27500 u taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos 41,58000 €

BQU2AF02 u nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 95,82000 €

BQU2E002 u forn microones, per a 2 usos 76,34000 €

BQU2GF00 u recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 46,43000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA
BQUA EQUIPAMENT MÈDIC
_____________________________________________________________________________________________________________

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball 121,59000 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball 120,73000 €

BQUAAAA0 u llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 168,25000 €

BQUACCJ0 u manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 18,77000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BQZ MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQZ1 PENJADORS
_____________________________________________________________________________________________________________

BQZ1P000 u penja-robes per a dutxa 0,81000 €
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D ELEMENTS COMPOSTOS
D0 ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D0B ACER FERRALLAT O TREBALLAT

ACER EN BARRESD0B2
_____________________________________________________________________________________________________________

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller
B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

Rend.: 1,000 0,83000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 18,73000 = 0,09365
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 17,36000 = 0,08680

Subtotal: 0,18045 0,18045

Materials
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,010      x 1,15000 = 0,01150
B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=

400 N/mm2
1,050      x 0,61000 = 0,64050

Subtotal: 0,65200 0,65200

Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 % s/ 0,18000 = 0,00180

Subtotal: 0,00180 0,00180

COST DIRECTE 0,83425

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,83425
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H PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
H1 PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL
H14 PROTECCIONS INDIVIDUALS

PROTECCIONS DEL CAPH141
_____________________________________________________________________________________________________________

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 6,29000 = 6,29000

Subtotal: 6,29000 6,29000

COST DIRECTE 6,29000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,29000

H14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
PROTECCIONS DE L'APARELL OCULARH142

_____________________________________________________________________________________________________________

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 6,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 6,36000 = 6,36000

Subtotal: 6,36000 6,36000

COST DIRECTE 6,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,36000

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35
mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

Rend.: 1,000 8,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

1,000      x 8,65000 = 8,65000
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Subtotal: 8,65000 8,65000

COST DIRECTE 8,65000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,65000

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons une-en 1731

Rend.: 1,000 11,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B142CD70 u pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons une-en
1731

1,000      x 11,21000 = 11,21000

Subtotal: 11,21000 11,21000

COST DIRECTE 11,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,21000

H14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
PROTECCIONS DE L'APARELL AUDITIUH143

_____________________________________________________________________________________________________________

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,25000 = 0,25000

Subtotal: 0,25000 0,25000

COST DIRECTE 0,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,25000

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

Rend.: 1,000 15,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

1,000      x 15,86000 = 15,86000

Subtotal: 15,86000 15,86000
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COST DIRECTE 15,86000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,86000

H14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
PROTECCIONS DE L'APARELL RESPIRATORIH144

_____________________________________________________________________________________________________________

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
140

Rend.: 1,000 1,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,70000 = 1,70000

Subtotal: 1,70000 1,70000

COST DIRECTE 1,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,70000

H14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORSH145

_____________________________________________________________________________________________________________

H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior, i subjecció elàstica al canell

Rend.: 1,000 1,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1451110 u parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell

1,000      x 1,23000 = 1,23000

Subtotal: 1,23000 1,23000

COST DIRECTE 1,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,23000

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior
de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 7,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

1,000      x 7,19000 = 7,19000
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Subtotal: 7,19000 7,19000

COST DIRECTE 7,19000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,19000

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420

Rend.: 1,000 6,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 6,42000 = 6,42000

Subtotal: 6,42000 6,42000

COST DIRECTE 6,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,42000

H14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORSH146

_____________________________________________________________________________________________________________

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 5,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 5,88000 = 5,88000

Subtotal: 5,88000 5,88000

COST DIRECTE 5,88000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,88000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/07/17 Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 24,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

1,000      x 24,33000 = 24,33000

Subtotal: 24,33000 24,33000

COST DIRECTE 24,33000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,33000

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
une-en iso 20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 i une-en iso
20347

Rend.: 1,000 23,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1465376 u parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons une-en iso 20344, une-en iso
20345, une-en iso 20346 i une-en iso 20347

1,000      x 23,10000 = 23,10000

Subtotal: 23,10000 23,10000

COST DIRECTE 23,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,10000

ESS-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/07/17 Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de
cinta tèxtil arrapant

Rend.: 1,000 6,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B146P470 u parella de polaines per a soldador de serratge amb
tanques de cinta tèxtil arrapant

1,000      x 6,63000 = 6,63000

Subtotal: 6,63000 6,63000

COST DIRECTE 6,63000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,63000

H14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
PROTECCIONS DEL COSH147

_____________________________________________________________________________________________________________

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 14,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 14,97000 = 14,97000

Subtotal: 14,97000 14,97000

COST DIRECTE 14,97000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,97000

H14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
ROBA DE TREBALLH148

_____________________________________________________________________________________________________________

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons
UNE-EN 340

Rend.: 1,000 6,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 6,70000 = 6,70000

Subtotal: 6,70000 6,70000

COST DIRECTE 6,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,70000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/07/17 Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 13,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

1,000      x 13,55000 = 13,55000

Subtotal: 13,55000 13,55000

COST DIRECTE 13,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,55000

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 19,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 19,24000 = 19,24000

Subtotal: 19,24000 19,24000

COST DIRECTE 19,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,24000

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 5,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 5,83000 = 5,83000

Subtotal: 5,83000 5,83000

COST DIRECTE 5,83000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,83000

ESS-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/07/17 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 16,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 16,24000 = 16,24000

Subtotal: 16,24000 16,24000

COST DIRECTE 16,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,24000

H15 PROTECCIONS COL.LECTIVES
PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTESH151

_____________________________________________________________________________________________________________

H1512021 m2 Protecció contra caigudes i plataforma de pas en rases, posició
horitzontal, i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 13,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h oficial 1a per a seguretat i salut 0,300 /R x 20,45000 = 6,13500
A01H4000 h manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 17,09000 = 5,12700

Subtotal: 11,26200 11,26200

Materials
B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,0019      x 185,85000 = 0,35312
B1Z0A100 kg Clau acer, per a seguretat i salut 0,1007      x 1,01000 = 0,10171
B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i

salut
3,600      x 0,37000 = 1,33200

Subtotal: 1,78683 1,78683

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11262

COST DIRECTE 13,16145
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,16145

H15 PROTECCIONS COL.LECTIVES
PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTESH151A

_____________________________________________________________________________________________________________

H151ALA01 m2 Protecció col.lectiva amb planxes d' acer Rend.: 1,000 11,21 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/07/17 Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

H15 PROTECCIONS COL.LECTIVES
PROTECCIONS PUNTUALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTESH153

_____________________________________________________________________________________________________________

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 0,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 17,09000 = 0,17090

Subtotal: 0,17090 0,17090

Materials
B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,

per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos

1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 0,03000 0,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00256

COST DIRECTE 0,20346
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,20346

H16 MESURES PREVENTIVES
CONTROL DE LA SEGURETAT A L'OBRA I FORMACIÓ DEL PERSONALH16F

_____________________________________________________________________________________________________________

H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones Rend.: 1,000 113,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R x 18,73000 = 112,38000

Subtotal: 112,38000 112,38000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,12380

COST DIRECTE 113,50380
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,50380

H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra Rend.: 1,000 16,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,49000 = 16,49000

Subtotal: 16,49000 16,49000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16490

COST DIRECTE 16,65490
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,65490

ESS-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/07/17 Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut Rend.: 1,000 18,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 18,73000 = 18,73000

Subtotal: 18,73000 18,73000

COST DIRECTE 18,73000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,73000

H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius Rend.: 1,000 29,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 1,000 /R x 29,47000 = 29,47000

Subtotal: 29,47000 29,47000

COST DIRECTE 29,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,47000

H6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
H6A TANCAMENTS DE MALLES METÀL.LIQUES

TANCAMENTS DE MALLA D'ACERH6AA
_____________________________________________________________________________________________________________

H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 17,09000 = 1,70900

Subtotal: 1,70900 1,70900

Materials
B1Z6211A m tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb

malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 0,60000 = 0,60000

B1Z6AF0A u dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300      x 0,12000 = 0,03600

Subtotal: 0,63600 0,63600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02564

COST DIRECTE 2,37064
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,37064
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PARTIDES D'OBRA

H9
H9V

Familia 9VVH9VV
_____________________________________________________________________________________________________________

H9VV1701 u Esglaó provisional de fusta col.locats per salvar els desnivells de
les entradaes a les finques

Rend.: 1,000 0,00 €

H9VVLA01 u Esglaó provisional de fusta col.locats per salvar els desnivells de
les entradaes a les finques

Rend.: 1,000 37,71 €

HB SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
HBB SENYALITZACIÓ VERTICAL

SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓHBB2
_____________________________________________________________________________________________________________

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 12,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 1,000      x 12,53000 = 12,53000

Subtotal: 12,53000 12,53000

COST DIRECTE 12,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,53000

HBB21A61 u Pètol informatiu d'informació de les obres i restricció de pas, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 209,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h manobre per a seguretat i salut 1,500 /R x 17,09000 = 25,63500

Subtotal: 25,63500 25,63500

Materials
BBL1BQS2 u rètol informatiu d'informació de les obres i restricció

de pas, fixada
1,000      x 183,45000 = 183,45000

Subtotal: 183,45000 183,45000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25635

COST DIRECTE 209,34135
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 209,34135

ESS-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/07/17 Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

HBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
SENYALS DE SEGURETAT LABORALHBBA

_____________________________________________________________________________________________________________

HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 19,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 17,09000 = 2,56350

Subtotal: 2,56350 2,56350

Materials
B1Z09000 cu visos per a fusta o tacs de pvc, per a seguretat i salut 0,040      x 2,90000 = 0,11600
BBBA1500 u placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa

d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm
1,000      x 16,32000 = 16,32000

Subtotal: 16,43600 16,43600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02564

COST DIRECTE 19,02514
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,02514

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 30,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 17,09000 = 17,09000

Subtotal: 17,09000 17,09000

Materials
BBBAA005 u senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma

negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per
ésser vista fins 12 m

1,000      x 5,41000 = 5,41000

BBBAD015 u cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins
12 m

1,000      x 7,96000 = 7,96000

Subtotal: 13,37000 13,37000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17090

COST DIRECTE 30,63090
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,63090

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 29,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 17,09000 = 17,09000

Subtotal: 17,09000 17,09000

Materials
BBBAD025 u cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb

llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

1,000      x 7,06000 = 7,06000

BBBAB115 u senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m

1,000      x 5,41000 = 5,41000

Subtotal: 12,47000 12,47000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17090

COST DIRECTE 29,73090
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,73090

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 24,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 17,09000 = 17,09000

Subtotal: 17,09000 17,09000

Materials
BBBAC005 u senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció

d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància

1,000      x 7,06000 = 7,06000

Subtotal: 7,06000 7,06000

ESS-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17090

COST DIRECTE 24,32090
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,32090

HBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 22,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 17,09000 = 17,09000

Subtotal: 17,09000 17,09000

Materials
BBBAC015 u senyal indicativa d'informació de salvament o socors,

normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm,
per ésser vista fins 12 m de distància

1,000      x 5,72000 = 5,72000

Subtotal: 5,72000 5,72000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17090

COST DIRECTE 22,98090
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,98090

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 37,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 17,09000 = 17,09000

Subtotal: 17,09000 17,09000

Materials
BBBAD004 u cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb

llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m

1,000      x 11,68000 = 11,68000

BBBAF004 u senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m

1,000      x 8,57000 = 8,57000

Subtotal: 20,25000 20,25000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17090

COST DIRECTE 37,51090
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,51090

HBC ABALISAMENT
ABALISAMENTHBC1

_____________________________________________________________________________________________________________

HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària Rend.: 1,000 22,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,025 /R x 16,49000 = 0,41225

Subtotal: 0,41225 0,41225

Materials
BBC12502 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm

d'alçària, per a 2 usos
1,000      x 21,90000 = 21,90000

Subtotal: 21,90000 21,90000

Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 % s/ 0,41200 = 0,00412

Subtotal: 0,00412 0,00412

COST DIRECTE 22,31637
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,31637

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,065 /R x 16,49000 = 1,07185

Subtotal: 1,07185 1,07185

Materials
BBC19000 m Cinta d'abalisament 1,000      x 0,17000 = 0,17000
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,120      x 0,83425 = 0,10011

Subtotal: 0,27011 0,27011

Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 % s/ 1,07200 = 0,01072

Subtotal: 0,01072 0,01072
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COST DIRECTE 1,35268
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,35268

HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 24,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,49000 = 0,82450

Subtotal: 0,82450 0,82450

Materials
BBC1JF00 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre 1,000      x 23,39000 = 23,39000

Subtotal: 23,39000 23,39000

Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 % s/ 0,82500 = 0,00825

Subtotal: 0,00825 0,00825

COST DIRECTE 24,22275
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,22275

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h manobre per a seguretat i salut 0,060 /R x 17,09000 = 1,02540

Subtotal: 1,02540 1,02540

Materials
BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m

d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut
0,400      x 11,75000 = 4,70000

Subtotal: 4,70000 4,70000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01025

COST DIRECTE 5,73565
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,73565
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HG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
HGD ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
HGD
_____________________________________________________________________________________________________________

HGDES01 u escomesa provisional elèctrica, totalment instal·lada. Rend.: 1,000 109,69 €

HGDESAI u Escomesa provisional d'aigua, totalment instal·lada. Rend.: 1,000 109,69 €

HGD ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRAHGD1

_____________________________________________________________________________________________________________

HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300
µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 21,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h ajudant electricista 0,233 /R x 15,66000 = 3,64878
A012H000 h oficial 1a electricista 0,233 /R x 18,25000 = 4,25225

Subtotal: 7,90103 7,90103

Materials
BGYD1000 u part proporcional d'elements especials per a piquetes

de connexió a terra
1,000      x 3,52000 = 3,52000

BGD12220 u piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 9,68000 = 9,68000

Subtotal: 13,20000 13,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11852

COST DIRECTE 21,21955
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,21955

HM INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
HM3 EXTINTORS

EXTINTORSHM31
_____________________________________________________________________________________________________________

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 37,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h ajudant muntador 0,200 /R x 16,15000 = 3,23000
A012M000 h oficial 1a muntador 0,200 /R x 18,81000 = 3,76200

Subtotal: 6,99200 6,99200

Materials

ESS-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/07/17 Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

BMY31000 u part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,25000 = 0,25000
BM311611 u extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió

incorporada, pintat
1,000      x 30,59000 = 30,59000

Subtotal: 30,84000 30,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10488

COST DIRECTE 37,93688
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,93688

HQ EQUIPAMENTS
HQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

MÒDULS PREFABRICATSHQU1
_____________________________________________________________________________________________________________

HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 215,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQU1531A mes lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

1,000      x 215,34000 = 215,34000

Subtotal: 215,34000 215,34000

COST DIRECTE 215,34000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 215,34000

HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Rend.: 1,000 150,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Materials
BQU1A50A mes lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de

8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000      x 150,19000 = 150,19000

Subtotal: 150,19000 150,19000

COST DIRECTE 150,19000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,19000

HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador/magatzem/oficina de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

Rend.: 1,000 140,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQU1H53A mes lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000      x 140,61000 = 140,61000

Subtotal: 140,61000 140,61000

COST DIRECTE 140,61000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,61000

HQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRAHQU2

_____________________________________________________________________________________________________________

HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 51,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,49000 = 4,12250

Subtotal: 4,12250 4,12250

Materials
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BQU22303 u armari metàl.lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

1,000      x 46,87000 = 46,87000

Subtotal: 46,87000 46,87000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,10306

COST DIRECTE 51,09556
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,09556

HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 19,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 16,49000 = 2,47350

Subtotal: 2,47350 2,47350

Materials
BQU25700 u banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,

amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos
0,250      x 66,82000 = 16,70500

Subtotal: 16,70500 16,70500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,06184

COST DIRECTE 19,24034
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,24034

HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 16,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 16,49000 = 5,77150

Subtotal: 5,77150 5,77150

Materials
BQU27500 u taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4

usos
0,250      x 41,58000 = 10,39500

Subtotal: 10,39500 10,39500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14429

COST DIRECTE 16,31079
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,31079
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HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 101,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 16,49000 = 5,77150

Subtotal: 5,77150 5,77150

Materials
BQU2AF02 u nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 1,000      x 95,82000 = 95,82000

Subtotal: 95,82000 95,82000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14429

COST DIRECTE 101,73579
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,73579

HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 77,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h manobre especialista 0,050 /R x 15,73000 = 0,78650

Subtotal: 0,78650 0,78650

Materials
BQU2E002 u forn microones, per a 2 usos 1,000      x 76,34000 = 76,34000

Subtotal: 76,34000 76,34000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01966

COST DIRECTE 77,14616
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,14616

HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 48,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 16,49000 = 1,64900

Subtotal: 1,64900 1,64900

Materials
BQU2GF00 u recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de

capacitat
1,000      x 46,43000 = 46,43000

Subtotal: 46,43000 46,43000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04123

COST DIRECTE 48,12023
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,12023

HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs Rend.: 1,000 1,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,49000 = 0,82450

Subtotal: 0,82450 0,82450

Materials
BQZ1P000 u penja-robes per a dutxa 1,000      x 0,81000 = 0,81000

Subtotal: 0,81000 0,81000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02061

COST DIRECTE 1,65511
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,65511

HQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
EQUIPAMENT MÈDICHQUA

_____________________________________________________________________________________________________________

HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 121,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 121,59000 = 121,59000

Subtotal: 121,59000 121,59000

COST DIRECTE 121,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,59000

HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 120,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1,000      x 120,73000 = 120,73000

Subtotal: 120,73000 120,73000
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COST DIRECTE 120,73000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,73000

HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament Rend.: 1,000 168,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQUAAAA0 u llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a
salvament

1,000      x 168,25000 = 168,25000

Subtotal: 168,25000 168,25000

COST DIRECTE 168,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,25000

HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm Rend.: 1,000 18,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQUACCJ0 u manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 1,000      x 18,77000 = 18,77000

Subtotal: 18,77000 18,77000

COST DIRECTE 18,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,77000

HQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
ELEMENTS AUXILIARS PER A EQUIPAMENTS DE PERSONAL D'OBRAHQUZ

_____________________________________________________________________________________________________________

HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions Rend.: 1,000 16,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,49000 = 16,49000

Subtotal: 16,49000 16,49000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16490

COST DIRECTE 16,65490
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,65490
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H PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
H1 PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL
H14 PROTECCIONS INDIVIDUALS

PROTECCIONS DEL CAPH141
_____________________________________________________________________________________________________________

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

6,29 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

PROTECCIONS DE L'APARELL OCULARH142
_____________________________________________________________________________________________________________

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,36 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

8,65 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons une-en 1731

11,21 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

PROTECCIONS DE L'APARELL AUDITIUH143
_____________________________________________________________________________________________________________

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,25 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,86 €

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

PROTECCIONS DE L'APARELL RESPIRATORIH144
_____________________________________________________________________________________________________________

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,70 €

(UN EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
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PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORSH145
_____________________________________________________________________________________________________________

H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,23 €

(UN EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

7,19 €

(SET EUROS AMB DINOU CENTIMS)

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,42 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORSH146
_____________________________________________________________________________________________________________

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

5,88 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

24,33 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
une-en iso 20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 i une-en iso 20347

23,10 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)

H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 6,63 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

PROTECCIONS DEL COSH147
_____________________________________________________________________________________________________________

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,97 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
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ROBA DE TREBALLH148
_____________________________________________________________________________________________________________

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

6,70 €

(SIS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

13,55 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 19,24 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,83 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

16,24 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

H15 PROTECCIONS COL.LECTIVES
PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTESH151

_____________________________________________________________________________________________________________

H1512021 m2 Protecció contra caigudes i plataforma de pas en rases, posició horitzontal, i amb el desmuntatge inclòs 13,16 €

(TRETZE EUROS AMB SETZE CENTIMS)
H151A Familia 151A

H151ALA01 m2 Protecció col.lectiva amb planxes d' acer 11,21 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

PROTECCIONS PUNTUALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTESH153
_____________________________________________________________________________________________________________

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,20 €

(ZERO EUROS AMB VINT CENTIMS)

H16 MESURES PREVENTIVES
CONTROL DE LA SEGURETAT A L'OBRA I FORMACIÓ DEL PERSONALH16F

_____________________________________________________________________________________________________________

H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 113,50 €

(CENT TRETZE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
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H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 16,65 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 18,73 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 29,47 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

H6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
H6A TANCAMENTS DE MALLES METÀL.LIQUES

TANCAMENTS DE MALLA D'ACERH6AA
_____________________________________________________________________________________________________________

H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
d, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,37 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

Familia 9VVH9VV
_____________________________________________________________________________________________________________

H9VV1701 u Esglaó provisional de fusta col.locats per salvar els desnivells de les entradaes a les finques 0,00 €

(ZERO EUROS)

H9VVLA01 u Esglaó provisional de fusta col.locats per salvar els desnivells de les entradaes a les finques 37,71 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

HB SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
HBB SENYALITZACIÓ VERTICAL

SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓHBB2
_____________________________________________________________________________________________________________

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12,53 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

HBB21A61 u Pètol informatiu d'informació de les obres i restricció de pas, fixada i amb el desmuntatge inclòs 209,34 €

(DOS-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

SENYALS DE SEGURETAT LABORALHBBA
_____________________________________________________________________________________________________________

HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

19,03 €

(DINOU EUROS AMB TRES CENTIMS)



ESS-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/07/17 Pàg.: 5

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

30,63 €

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

29,73 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

24,32 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

HBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

22,98 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

37,51 €

(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

HBC ABALISAMENT
ABALISAMENTHBC1

_____________________________________________________________________________________________________________

HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 22,32 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,35 €

(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs 24,22 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,74 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
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HG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
HGD ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRAHGD1
_____________________________________________________________________________________________________________

HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

21,22 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

_____________________________________________________________________________________________________________

HGDES01 u escomesa provisional elèctrica, totalment instal·lada. 109,69 €

(CENT NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

HGDESAI u Escomesa provisional d'aigua, totalment instal·lada. 109,69 €

(CENT NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

HM INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
HM3 EXTINTORS

EXTINTORSHM31
_____________________________________________________________________________________________________________

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

37,94 €

(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

HQ EQUIPAMENTS
HQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

MÒDULS PREFABRICATSHQU1
_____________________________________________________________________________________________________________

HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

215,34 €

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

150,19 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB DINOU CENTIMS)
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HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador/magatzem/oficina de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

140,61 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRAHQU2
_____________________________________________________________________________________________________________

HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

51,10 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB DEU CENTIMS)

HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

19,24 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 16,31 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 101,74 €

(CENT UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 77,15 €

(SETANTA-SET EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 48,12 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,66 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

EQUIPAMENT MÈDICHQUA
_____________________________________________________________________________________________________________

HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball 121,59 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball 120,73 €

(CENT VINT EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 168,25 €

(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 18,77 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
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ELEMENTS AUXILIARS PER A EQUIPAMENTS DE PERSONAL D'OBRAHQUZ
_____________________________________________________________________________________________________________

HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 16,65 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
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H PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
H1 PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL
H14 PROTECCIONS INDIVIDUALS

PROTECCIONS DEL CAPH141
_____________________________________________________________________________________________________________

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

6,29 €

Altres conceptes 6,29000 €

PROTECCIONS DE L'APARELL OCULARH142
_____________________________________________________________________________________________________________

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,36 €

Altres conceptes 6,36000 €

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

8,65 €

Altres conceptes 8,65000 €

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons une-en 1731

11,21 €

B142CD70 pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons une-en 1731

11,21000 €

Altres conceptes 0,00000 €

PROTECCIONS DE L'APARELL AUDITIUH143
_____________________________________________________________________________________________________________

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,25 €

Altres conceptes 0,25000 €

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,86 €

Altres conceptes 15,86000 €

PROTECCIONS DE L'APARELL RESPIRATORIH144
_____________________________________________________________________________________________________________

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,70 €

Altres conceptes 1,70000 €
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PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORSH145
_____________________________________________________________________________________________________________

H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,23 €

B1451110 parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

1,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

7,19 €

Altres conceptes 7,19000 €

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,42 €

Altres conceptes 6,42000 €

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORSH146
_____________________________________________________________________________________________________________

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

5,88 €

Altres conceptes 5,88000 €

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

24,33 €

Altres conceptes 24,33000 €

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
une-en iso 20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 i une-en iso 20347

23,10 €

B1465376 parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl.lica, homologades segons une-en iso 20344, une-en iso 20345, une-en
iso 20346 i une-en iso 20347

23,10000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 6,63 €

B146P470 parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 6,63000 €

Altres conceptes 0,00000 €

PROTECCIONS DEL COSH147
_____________________________________________________________________________________________________________

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,97 €

Altres conceptes 14,97000 €

ROBA DE TREBALLH148
_____________________________________________________________________________________________________________

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

6,70 €

Altres conceptes 6,70000 €

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

13,55 €

Altres conceptes 13,55000 €

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 19,24 €

Altres conceptes 19,24000 €

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,83 €

B1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,83000 €

Altres conceptes 0,00000 €

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

16,24 €

Altres conceptes 16,24000 €

H15 PROTECCIONS COL.LECTIVES
PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTESH151

_____________________________________________________________________________________________________________

H1512021 m2 Protecció contra caigudes i plataforma de pas en rases, posició horitzontal, i amb el desmuntatge inclòs 13,16 €

B1Z0A100 Clau acer, per a seguretat i salut 0,10171 €

B1Z0D230 Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 1,33200 €

B1Z0D300 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,35312 €

Altres conceptes 11,37317 €
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H151A Familia 151A

H151ALA01 m2 Protecció col.lectiva amb planxes d' acer 11,21 €

Sense descomposició 11,21000 €

PROTECCIONS PUNTUALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTESH153
_____________________________________________________________________________________________________________

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,20 €

B1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 €

Altres conceptes 0,17000 €

H16 MESURES PREVENTIVES
CONTROL DE LA SEGURETAT A L'OBRA I FORMACIÓ DEL PERSONALH16F

_____________________________________________________________________________________________________________

H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 113,50 €

Altres conceptes 113,50000 €

H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 16,65 €

Altres conceptes 16,65000 €

H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 18,73 €

Altres conceptes 18,73000 €

H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 29,47 €

Altres conceptes 29,47000 €

H6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
H6A TANCAMENTS DE MALLES METÀL.LIQUES

TANCAMENTS DE MALLA D'ACERH6AA
_____________________________________________________________________________________________________________

H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
d, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,37 €

B1Z6AF0A dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a
seguretat i salut

0,03600 €

B1Z6211A tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a
peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,60000 €

Altres conceptes 1,73400 €

Familia 9VVH9VV
_____________________________________________________________________________________________________________

H9VV1701 u Esglaó provisional de fusta col.locats per salvar els desnivells de les entradaes a les finques 0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €
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H9VVLA01 u Esglaó provisional de fusta col.locats per salvar els desnivells de les entradaes a les finques 37,71 €

Sense descomposició 37,71000 €

HB SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
HBB SENYALITZACIÓ VERTICAL

SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓHBB2
_____________________________________________________________________________________________________________

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12,53 €

Altres conceptes 12,53000 €

HBB21A61 u Pètol informatiu d'informació de les obres i restricció de pas, fixada i amb el desmuntatge inclòs 209,34 €

BBL1BQS2 rètol informatiu d'informació de les obres i restricció de pas, fixada 183,45000 €

Altres conceptes 25,89000 €

SENYALS DE SEGURETAT LABORALHBBA
_____________________________________________________________________________________________________________

HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

19,03 €

B1Z09000 visos per a fusta o tacs de pvc, per a seguretat i salut 0,11600 €

BBBA1500 placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm 16,32000 €

Altres conceptes 2,59400 €

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

30,63 €

BBBAA005 senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de
diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

5,41000 €

BBBAD015 cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text
en negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm,
per ésser vist fins 12 m

7,96000 €

Altres conceptes 17,26000 €

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

29,73 €

BBBAD025 cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per
ésser vist fins 12 m

7,06000 €

BBBAB115 senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

5,41000 €

Altres conceptes 17,26000 €
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HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

24,32 €

BBBAC005 senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància

7,06000 €

Altres conceptes 17,26000 €

HBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

22,98 €

BBBAC015 senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12
m de distància

5,72000 €

Altres conceptes 17,26000 €

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

37,51 €

BBBAF004 senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m

8,57000 €

BBBAD004 cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text
en negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per
ésser vist fins 12 m

11,68000 €

Altres conceptes 17,26000 €

HBC ABALISAMENT
ABALISAMENTHBC1

_____________________________________________________________________________________________________________

HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 22,32 €

Altres conceptes 22,32000 €

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,35 €

Altres conceptes 1,35000 €

HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs 24,22 €

Altres conceptes 24,22000 €

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,74 €

BBC1KJ04 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i
salut

4,70000 €

Altres conceptes 1,04000 €
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HG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
HGD ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRAHGD1
_____________________________________________________________________________________________________________

HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

21,22 €

BGYD1000 part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,52000 €

BGD12220 piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6
mm de diàmetre, de 300 µm

9,68000 €

Altres conceptes 8,02000 €
_____________________________________________________________________________________________________________

HGDES01 u escomesa provisional elèctrica, totalment instal·lada. 109,69 €

Sense descomposició 109,69000 €

HGDESAI u Escomesa provisional d'aigua, totalment instal·lada. 109,69 €

Sense descomposició 109,69000 €

HM INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
HM3 EXTINTORS

EXTINTORSHM31
_____________________________________________________________________________________________________________

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

37,94 €

BMY31000 part proporcional d'elements especials per a extintors 0,25000 €

BM311611 extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 30,59000 €

Altres conceptes 7,10000 €

HQ EQUIPAMENTS
HQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

MÒDULS PREFABRICATSHQU1
_____________________________________________________________________________________________________________

HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

215,34 €

BQU1531A lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

215,34000 €

Altres conceptes 0,00000 €

ESS-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 26/07/17 Pàg.: 8

HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

150,19 €

BQU1A50A lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

150,19000 €

Altres conceptes 0,00000 €

HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador/magatzem/oficina de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

140,61 €

BQU1H53A lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

140,61000 €

Altres conceptes 0,00000 €

MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRAHQU2
_____________________________________________________________________________________________________________

HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

51,10 €

BQU22303 armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos 46,87000 €

Altres conceptes 4,23000 €

HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

19,24 €

BQU25700 banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4
usos

16,70500 €

Altres conceptes 2,53500 €

HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 16,31 €

BQU27500 taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos 10,39500 €

Altres conceptes 5,91500 €

HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 101,74 €

BQU2AF02 nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 95,82000 €

Altres conceptes 5,92000 €
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HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 77,15 €

BQU2E002 forn microones, per a 2 usos 76,34000 €

Altres conceptes 0,81000 €

HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 48,12 €

BQU2GF00 recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 46,43000 €

Altres conceptes 1,69000 €

HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,66 €

BQZ1P000 penja-robes per a dutxa 0,81000 €

Altres conceptes 0,85000 €

EQUIPAMENT MÈDICHQUA
_____________________________________________________________________________________________________________

HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball 121,59 €

Altres conceptes 121,59000 €

HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball 120,73 €

Altres conceptes 120,73000 €

HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 168,25 €

BQUAAAA0 llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 168,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 18,77 €

BQUACCJ0 manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 18,77000 €

Altres conceptes 0,00000 €

ELEMENTS AUXILIARS PER A EQUIPAMENTS DE PERSONAL D'OBRAHQUZ
_____________________________________________________________________________________________________________

HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 16,65 €

Altres conceptes 16,65000 €
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Obra 01 Pressupost ESS - FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

Capítol 01 INSTAL.LACIONS PROVISIONALS D' OBRA

1 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 45)

150,19 5,000 750,95

2 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 44)

215,34 5,000 1.076,70

3 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador/magatzem/oficina de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 46)

140,61 5,000 703,05

4 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

51,10 1,000 51,10

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 48)

19,24 1,000 19,24

6 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

16,31 1,000 16,31

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 50)

101,74 1,000 101,74

8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 51)

77,15 1,000 77,15

9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52)

48,12 1,000 48,12

10 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 53) 1,66 8,000 13,28
11 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 58) 16,65 20,000 333,00
12 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm

de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

21,22 1,000 21,22

13 HGDES01 u escomesa provisional elèctrica, totalment instal·lada. (P - 40) 109,69 1,000 109,69
14 HGDESAI u Escomesa provisional d'aigua, totalment instal·lada. (P - 41) 109,69 1,000 109,69

TOTAL Capítol 01.01 3.431,24

Obra 01 Pressupost ESS - FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

Capítol 02 SENYALITZACIONS

1 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 30)

19,03 1,000 19,03

2 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

37,51 1,000 37,51

euros
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3 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 32)

29,73 1,000 29,73

4 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)

30,63 1,000 30,63

5 HBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

22,98 1,000 22,98

6 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

24,32 1,000 24,32

7 HBB21A61 u Pètol informatiu d'informació de les obres i restricció de pas, fixada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

209,34 1,000 209,34

TOTAL Capítol 01.02 373,54
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Capítol 03 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,29 6,000 37,74

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

6,36 1,000 6,36

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

8,65 1,000 8,65

4 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons une-en 1731 (P - 4)

11,21 1,000 11,21

5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 5)

0,25 6,000 1,50

6 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 6)

15,86 1,000 15,86

7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 7)

1,70 2,000 3,40

8 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 9)

7,19 1,000 7,19

9 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 10)

6,42 6,000 38,52

10 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 8)

1,23 6,000 7,38

11 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 11)

5,88 6,000 35,28

12 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes

23,10 6,000 138,60

euros
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al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons une-en iso
20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 i une-en iso 20347 (P - 13)

13 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 12)

24,33 6,000 145,98

14 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta
tèxtil arrapant (P - 14)

6,63 1,000 6,63

15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 15) 14,97 1,000 14,97
16 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de

polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P - 16)

6,70 6,000 40,20

17 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 17)

13,55 6,000 81,30

18 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 18)

19,24 6,000 115,44

19 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 20)

16,24 1,000 16,24

20 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 19)

5,83 1,000 5,83

TOTAL Capítol 01.03 738,28

Obra 01 Pressupost ESS - FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

Capítol 04 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

2,37 15,000 35,55

2 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

37,94 1,000 37,94

3 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

5,74 30,000 172,20

4 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 22)

0,20 250,000 50,00

5 H1512021 m2 Protecció contra caigudes i plataforma de pas en rases, posició
horitzontal, i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

13,16 37,500 493,50

6 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 28) 12,53 2,000 25,06
7 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària (P - 36) 22,32 10,000 223,20
8 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 37)
1,35 50,000 67,50

9 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge
inclòs (P - 38)

24,22 8,000 193,76

10 H9VVLA01 u Esglaó provisional de fusta col.locats per salvar els desnivells de les
entradaes a les finques (P - 27)

37,71 25,000 942,75

TOTAL Capítol 01.04 2.241,46

Obra 01 Pressupost ESS - FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

euros

ESS-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

PRESSUPOST Data: 26/07/17 Pàg.: 4

Capítol 05 MEDICINA PREVENTIVA

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 54)

121,59 1,000 121,59

2 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 55)

120,73 1,000 120,73

3 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament (P - 56) 168,25 1,000 168,25
4 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 57) 18,77 1,000 18,77

TOTAL Capítol 01.05 429,34

Obra 01 Pressupost ESS - FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

Capítol 06 FORMACIÓ/REUNIONS SEGURETAT I SALUT

1 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -
23)

113,50 1,000 113,50

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 25) 29,47 6,000 176,82
3 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -

24)
16,65 4,000 66,60

TOTAL Capítol 01.06 356,92

euros



ESS-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

RESUM DE PRESSUPOST Data: 26/07/17 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01   INSTAL.LACIONS PROVISIONALS D' OBRA 3.431,24
Capítol 01.02  SENYALITZACIONS 373,54
Capítol 01.03  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 738,28
Capítol 01.04  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 2.241,46
Capítol 01.05  MEDICINA PREVENTIVA 429,34
Capítol 01.06  FORMACIÓ/REUNIONS SEGURETAT I SALUT 356,92
Obra 01 Pressupost ESS - FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA 7.570,78
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7.570,78
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost ESS - FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA 7.570,78

7.570,78

euros
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CQ-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

AMIDAMENTS Data: 26/07/17 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CQ-FASE II CARRER MAJOR DE LA JONQUERA
Capítol 01  MOVIMENTS DE TERRES

1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 2,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 J03DK20K u Determinación del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua oxigenada d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 7368

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 2,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 2,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 2,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CQ-FASE II CARRER MAJOR DE LA JONQUERA
Capítol 02  FORMIGÓ

1 J060SA09 u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres
provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-5, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

Euro

CQ-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

AMIDAMENTS Data: 26/07/17 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 2,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 J0606L0P u Extracció amb determinació de la densitat, gruix i resistència a compressió d'un testimoni de formigó projectat,
segons la norma UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 2,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 J060120G u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma
UNE-EN 12350-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 2,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CQ-FASE II CARRER MAJOR DE LA JONQUERA
Capítol 03  FERMS I PAVIMENTS

1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 2,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 J03DK20K u Determinación del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua oxigenada d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 7368

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 2,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

Euro



CQ-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

AMIDAMENTS Data: 26/07/17 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 2,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 2,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 2,000 SUMORIGEN(G1:

G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Euro



CQ-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/07/17 Pàg.: 1

MATERIALS

_____________________________________________________________________________________________________________
B MATERIALS
BV ELEMENTS SIMPLES DE CONTROL DE QUALITAT
BV1 ASSAIGS DE MATERIALS PRIMARIS
BV1D ASSAIGS DE SÒLS
_____________________________________________________________________________________________________________

BV1D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 254,21000 €

BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 517,38000 €

BV1D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502

99,02000 €

BV1DK20K u Determinación del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua oxigenada d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 7368

259,57000 €

BV1DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 102,37000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BV2 ASSAIGS DE MATERIALS ELABORATS
BV21 ASSAIGS DE FORMIGONS
_____________________________________________________________________________________________________________

BV21120G u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma
UNE-EN 12350-2

15,41000 €

BV216L0P u Extracció amb determinació de la densitat, gruix i resistència a compressió d'un testimoni de formigó projectat,
segons la norma UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1

143,73000 €

BV21SA09 u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres
provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-5, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

99,03000 €

CQ-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/07/17 Pàg.: 2

PARTIDES D'OBRA

J ASSAIGS DE CONTROL DE QUALITAT
J0 ASSAIGS DE MATERIALS BÀSICS
J03 ASSAIGS DE GRANULATS

ASSAIGS DE SÒLSJ03D
_____________________________________________________________________________________________________________

J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103101

Rend.: 1,000 254,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV1D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103101

1,000      x 254,21000 = 254,21000

Subtotal: 254,21000 254,21000

COST DIRECTE 254,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 254,21000

J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103501

Rend.: 1,000 517,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

1,000      x 517,38000 = 517,38000

Subtotal: 517,38000 517,38000

COST DIRECTE 517,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 517,38000

J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502

Rend.: 1,000 99,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV1D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

1,000      x 99,02000 = 99,02000

Subtotal: 99,02000 99,02000

COST DIRECTE 99,02000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,02000



CQ-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/07/17 Pàg.: 3

PARTIDES D'OBRA

J03DK20K u Determinación del contingut de matèria orgànica, pel mètode de
l'aigua oxigenada d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7368

Rend.: 1,000 259,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV1DK20K u Determinación del contingut de matèria orgànica, pel
mètode de l'aigua oxigenada d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 7368

1,000      x 259,57000 = 259,57000

Subtotal: 259,57000 259,57000

COST DIRECTE 259,57000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 259,57000

J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103

Rend.: 1,000 102,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV1DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la
norma NLT 103

1,000      x 102,37000 = 102,37000

Subtotal: 102,37000 102,37000

COST DIRECTE 102,37000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,37000

J06 ASSAIGS DE FORMIGONS
ASSAIGS DE FORMIGONSJ060

_____________________________________________________________________________________________________________

J060120G u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una
mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2

Rend.: 1,000 15,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV21120G u Mesura de la consistència pel mètode del con
d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-2

1,000      x 15,41000 = 15,41000

Subtotal: 15,41000 15,41000

COST DIRECTE 15,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,41000

CQ-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/07/17 Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

J0606L0P u Extracció amb determinació de la densitat, gruix i resistència a
compressió d'un testimoni de formigó projectat, segons la norma
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1

Rend.: 1,000 143,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV216L0P u Extracció amb determinació de la densitat, gruix i
resistència a compressió d'un testimoni de formigó
projectat, segons la norma UNE-EN 12390-3,
UNE-EN 12504-1

1,000      x 143,73000 = 143,73000

Subtotal: 143,73000 143,73000

COST DIRECTE 143,73000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,73000

J060SA09 u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes,
cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes
prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-5, UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2

Rend.: 1,000 99,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV21SA09 u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de
provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de
tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons
la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-5, UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2

1,000      x 99,03000 = 99,03000

Subtotal: 99,03000 99,03000

COST DIRECTE 99,03000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,03000



CQ-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/07/17 Pàg.: 1

J ASSAIGS DE CONTROL DE QUALITAT
J0 ASSAIGS DE MATERIALS BÀSICS
J03 ASSAIGS DE GRANULATS

ASSAIGS DE SÒLSJ03D
_____________________________________________________________________________________________________________

J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 254,21 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 517,38 €

(CINC-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502

99,02 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB DOS CENTIMS)

J03DK20K u Determinación del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua oxigenada d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 7368

259,57 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 102,37 €

(CENT DOS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

J06 ASSAIGS DE FORMIGONS
ASSAIGS DE FORMIGONSJ060

_____________________________________________________________________________________________________________

J060120G u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma
UNE-EN 12350-2

15,41 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

J0606L0P u Extracció amb determinació de la densitat, gruix i resistència a compressió d'un testimoni de formigó projectat,
segons la norma UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1

143,73 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

J060SA09 u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres
provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-5, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

99,03 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB TRES CENTIMS)

CQ-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/07/17 Pàg.: 2



CQ-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 26/07/17 Pàg.: 1

J ASSAIGS DE CONTROL DE QUALITAT
J0 ASSAIGS DE MATERIALS BÀSICS
J03 ASSAIGS DE GRANULATS

ASSAIGS DE SÒLSJ03D
_____________________________________________________________________________________________________________

J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 254,21 €

BV1D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 254,21000 €

Altres conceptes 0,00000 €

J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 517,38 €

BV1D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

517,38000 €

Altres conceptes 0,00000 €

J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502

99,02 €

BV1D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

99,02000 €

Altres conceptes 0,00000 €

J03DK20K u Determinación del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua oxigenada d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 7368

259,57 €

BV1DK20K Determinación del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua oxigenada d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 7368

259,57000 €

Altres conceptes 0,00000 €

J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 102,37 €

BV1DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 102,37000 €

Altres conceptes 0,00000 €

J06 ASSAIGS DE FORMIGONS
ASSAIGS DE FORMIGONSJ060

_____________________________________________________________________________________________________________

J060120G u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma
UNE-EN 12350-2

15,41 €

BV21120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-2

15,41000 €

Altres conceptes 0,00000 €

J0606L0P u Extracció amb determinació de la densitat, gruix i resistència a compressió d'un testimoni de formigó projectat,
segons la norma UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1

143,73 €

BV216L0P Extracció amb determinació de la densitat, gruix i resistència a compressió d'un testimoni de
formigó projectat, segons la norma UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1

143,73000 €

Altres conceptes 0,00000 €

CQ-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 26/07/17 Pàg.: 2

J060SA09 u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres
provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-5, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

99,03 €

BV21SA09 Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció
d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-5, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

99,03000 €

Altres conceptes 0,00000 €



CQ-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

PRESSUPOST Data: 26/07/17 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost CQ-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

Capítol 01 MOVIMENTS DE TERRES

1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 1)

254,21 2,000 508,42

2 J03DK20K u Determinación del contingut de matèria orgànica, pel mètode de
l'aigua oxigenada d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7368 (P -
4)

259,57 2,000 519,14

3 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 5)

102,37 2,000 204,74

4 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 2)

517,38 2,000 1.034,76

TOTAL Capítol 01.01 2.267,06

Obra 01 Pressupost CQ-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

Capítol 02 FORMIGÓ

1 J060SA09 u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i
assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-5, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2 (P - 8)

99,03 2,000 198,06

2 J0606L0P u Extracció amb determinació de la densitat, gruix i resistència a
compressió d'un testimoni de formigó projectat, segons la norma
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1 (P - 7)

143,73 2,000 287,46

3 J060120G u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 6)

15,41 2,000 30,82

TOTAL Capítol 01.02 516,34

Obra 01 Pressupost CQ-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

Capítol 03 FERMS I PAVIMENTS

1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 1)

254,21 2,000 508,42

2 J03DK20K u Determinación del contingut de matèria orgànica, pel mètode de
l'aigua oxigenada d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7368 (P -
4)

259,57 2,000 519,14

3 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 2)

517,38 2,000 1.034,76

4 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 5)

102,37 2,000 204,74

5 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 3)

99,02 2,000 198,04

TOTAL Capítol 01.03 2.465,10

euros

CQ-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

PRESSUPOST Data: 26/07/17 Pàg.: 2

euros



CQ-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA

RESUM DE PRESSUPOST Data: 26/07/17 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  MOVIMENTS DE TERRES 2.267,06
Capítol 01.02  FORMIGÓ 516,34
Capítol 01.03  FERMS I PAVIMENTS 2.465,10
Obra 01 Pressupost CQ-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA 5.248,50
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5.248,50
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost CQ-FASE II Carrer MAJOR de LA JONQUERA 5.248,50

5.248,50

euros
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2.14_ PLA D'OBRES 
 
01.- GENERALITATS 
 
El present annex es redacta seguint l’establert a l’article 124, inc. e) del Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 
aprovació de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, fent-hi constar el caràcter indicatiu que 
té aquesta programació. 
 
S’acompanya el diagrama de barres amb la programació de les obres, amb un termini d’execució de 6 
MESOS per a la construcció del projecte de reurbanització  del carrer Major de la Jonquera en la seva Fase I. 
 
L’obtenció del termini d’execució de les obres definides en aquest projecte s’ha basat en la consideració de 
jornades de vuit (8) hores i mesos de vint-i-dos (22) dies laborables. 
 
El conjunt de les obres s’ha ordenat en unitats o grups d’unitats, per a les quals els rendiments considerats 
han estat els de la justificació de preus. 
 
 
02.- LLISTAT D’ACTIVITATS 
 
Les activitats més importants en aquesta obra, independentment de la fase a la que pertanyin, són les 
següents: 

 
 Demolicions i desmuntatges 
 Moviment de terres 
 Clavegueram 
 Enllumenat 
 Xarxa de reg 
 Fibra òptica 
 Ferms i paviments 
 Mobiliari urbà 
 Jardineria 
 Seguretat i Salut 
 Gestió de residus 
 Control de qualitat 

 
 

03.-CONTIGUT DE LES ACTIVITATS  I PROCÉS OBRA 

 
03.01. Treballs previs 
 
Replanteig, nivells, comprovació de les dades 
 
Primerament, el Contractista haurà d’ estudiar  la palnificació d’ execució de         l’ obra de la Fase 2, 
segons es planteja en el projecte.  Per tant, la primera activitat que haurà de realitzar el Contractista serà la 
de replantejar les obres i delimitar específicament la zona de pas de vianants, tant dels usuaris de les 
vivendes, comerços i d’ altres entitats existents, delimitant una zona de seguretat per tal d’ evitar possibles 
accidents. El pas de vianants està previst, perimetralment a la línia de façanes. 
 

Aquesta primera fase implicarà el planejament global de l’ obra, tant de la primera, com de la segona i 
tercera fase. 
 
Està previst un desviament de trànsit rodat pels carrers adjacents, per poder deixar lliure la zona d’ actuació, 
per tant es tancarà al trànsit rodat durant el termini d’ execució de l’ obra. De tota manera s´haurà de 
procurar mantenir un carril provisional de seguretat, pel propi pas de vehicles de l’ obra com per d’ altres 
per possibles emergències. L’ obra ha de ser accessible per ambulàncies, bombers, policia i d’ altres. 
 
Caldrà comprovar que les dades del Projecte són reals. Haurà d’assegurar també, que no s’hagin produït 
noves dades que interfereixen les obres (altres obres, vies de comunicació, etc.). 
 
No es començarà cap altra activitat fins que es tingui consciència de les tres fases del projecte, la primera 
fase estigui totalment  delimitada i se signi l’Acta de Replanteig. 
 
Implantació de les mesures de seguretat i salut 
 
Presentació del Pla de Seguretat i Salut, aprovació per part del Coordinador de seguretat i salut i obertura 
del centre de Treball. 
 
Aplicació dels sistemes de tancament i protecció de l'àmbit d'obra. Senyalització pel desviament de 
circulacions i adequació de passos alternatius. 
 
 
L’ adequació de  passos per vianants comporta una sèrie d’ actuacions: 
- col.locació de barrera de seguretat simple, prefabricada de formigó, tipus BHSP J6/0a (New Jersey o 
equivalent). 
-suministre de balises tipus xenon flash per a senyalització provisional d'obres. 
-instal·lació de semàfors provisionals. 
- instal·lació de l'enllumenat public provisional. 
- col.locació de graonat i barana provisional de fusta o d’ altres materials per tal de poder salvar el desnivell 
de la cota d’ explanació. 
 
El desviament de trànsit comporta una sèrie d’ actuacions: 
- el pintat de senyalització horitzontal amb pintura groga. Previ fresat de la pintura blanca actual. 
- col.locació de senyalització vertical informativa amb fons groc. 
-suministre de balises tipus xenon flash per a senyalització provisional d'obres. 
-instal·lació de semàfors provisionals, si s‘ escau. 
 
Localització de les instal·lacions 
 
Previ a la realització de qualsevol treball es farà la localització dels diferents punts  
de connexió de les xarxes de serveis existents i la comprovació que la informació  
gràfica correspon a la realitat. 
 
Un cop ubicats els serveis, si es determina que puguin ser afectats amb la  
realització dels moviments de terres, es faran els treballs de desconnexió i  
desviament necessaris per no danyar els subministraments. 
 
Es faran les desconnexions de les línies de subministrament de l' enllumenat  
 públic, fent les adaptacions necessàries per poder desconnectar els bàculs  afectats i deixar en 
funcionament els bàculs que resten en servei o deixar  
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il.luminació provisional.  Ja que es desmuntaran instal·lacims (enllumenat,  
cablejat, fanals, megafonia, gàlib, clavegueram,etc.). Per tant es realitzaran les   
connexions domiciliàries pertinents pel que fa referència als serveis i es col.locarà  
un  col·lector provisional de residuals connetat a la xarxa. 
 
Quan ja s'hagin fet els treballs previs abans descrits es podrà començar l'execució  
de les partides d'obra que es desenvoluparan seguint el següent procés. 
 
Els treballs descrits a continuació s'hauran de desenvolupar de manera que  
sempre s'adeqüi passos alternatius pel pas de les persones. 
 
 
Tramitació de permisos i autoritzacions 
 
Es procedirà en la sol·licitud dels permisos als diferents organismes i empreses subministradores. 
 
03.02. Demolicions i desmuntatges 
 
Desmuntatge elements urbans 
 
Enretirada de bancs, papereres, pilones, senyals de trànsit, baranes, bàculs, llumeneres i la resta d’ elements 
existents en l’àmbit d’actuació i trasllat a magatzem municipal o deposició de dipòsit autoritzat de residus. 
 
Trasplantament d'arbres afectats 
 
La primera operació a realitzar serà la protecció dels arbres pròxims que puguin ser danyats per l’execució 
de les obres. 
 
Després es procedirà a realitzar el trasplantament de les espècies afectades. 
 
Enderrocs 
 
Un cop feta la neteja dels elements vegetals, començaran els treballs d'enderrocs, consistents en l'enderroc 
de: 
 
 Embornals i pous  
 Xarxa de clavegueram 
 Lluminàries 
 Paviments i base de formigó 
 Altres instal·lacions 
 
Replanteig geomètric 
 
Un cop fet els enderrocs es procedirà a fer el replantejament dels elements a construir. Es marcaran les 
alineacions i nivells proposats. 
 
 
 
 
 

 
03.03. Moviments de terres 
 
Moviment de terres 
 
Es faran els moviments de terres generals per aconseguir els nivells proposats en aquest projecte. Es farà 
primer l’ excavació per col.lector de residuals, posteriorment el de pluvials i a continuació les rases per el pas 
de les instal.lacions laterals d’ enllumenat, aigua potable,  de reg, per la  fibra òptica i  les excavacions dels 
pous i de les fonamentacions.  
 
Finalment es farà l’excavació per a la realització de les caixes de paviments 
 
Terraplenat amb terres 
 
Es procedirà  a la realització d’un terraplenat de terres adequades, tant de la pròpia excavació com d’ 
aportació per deixar el terreny anivellat a la cota            d’ explanació, per la posterior realització de la base 
de tot-ú i la de formigó. 
 
Es procedirà a l'aplanat de les terres i a la seva compactació. 
 
Quan s'hagi obtingut el nivell de compactació de terres desitjat es podrà començar a la col.locació  dels de 
paviments. 
 
 
03.04. Clavegueram 
 
La xarxa de de recollida d'aigües consistien en: 
- Xarxa  de col·lectors de nova creació tant de residuals com de pluvials formigonats 
- Realització dels  pous de registre  
- Construcció dels embornals i la seva connexió als col·lectors 
 
Es procedirà amb posterioritat a l'obertura de rasses per a realitzar de la xarxa de col·lectors i dels pous. Es 
disposaran els col·lectors i es faran els pous de registre. Es faran els embornals i es connectaran a la xarxa. 
 
Quant  s'hagi executat els treballs d'aquesta activitat es procedirà al reblert de les rases executades 
 
03.05. Xarxa d’ enllumenat 
 
Abans de l'inici dels treballs s’ hauran realitzat els treballs de desconnexió dels bàculs de l'àmbit i connexió 
dels bàculs que resten en funcionament en la zona de l’ àmbit d’ actuació. 
 
Primer es procedirà a l'obertura de rases pel pas de les conduccions i per a la realització dels pous de 
fonamentació de les columnes d'enllumenat. Posteriorment es procedirà a l'execució dels treballs d'aquesta 
activitat: realització dels pous de fonamentació, l'estesa de tubulars per el pas dels conductors, col·locació 
de plaques de posta a terres i estesa del cable nu. Un cop fets aquests treballs es farà la reposició de terres 
de les rases. 
 
El muntatge de les columnes, els equips de llumeneres, connexions i  posta en funcionament es realitzarà 
un cop fet els treballs de pavimentació. 
 
A final de l'execució dels treballs es proves de funcionament  abans de la posada en marxa del la instal·lació. 
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03.06. Xarxa de reg 
 
Obertura de rases i pous pels pericons, realització de pericons i estesa de canonades. 
 
Es farà la disposició de canonades per la xarxa de degoteig un cop feta la disposició de terres vegetals i el 
plantat d'arbres  en el cas dels anells de degoteig. 
 
A final de l'execució dels treballs es proves de funcionament abans de la posada en marxa del la instal·lació 
 
 
03.07. Fibra òptica 
 
Obertura de rases i pous pels pericons, realització de pericons i estesa de canalitzacions. 
 
Canalització amb tubs corbables corrugats de polietilè de 110 i de 125 mm de diàmetre nominal, de doble 
capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó         HM-20/P/20/I. 
 
 
03.8.- Ferms i Paviments  
 
En aquesta fase d’obra es faran les subbases de tot-ú, les bases de formigó i els diferents tipus de 
paviments: 
 
Subbase de tot-ú 
 
Es procedirà a l’ estesa de la subbase de tot-u, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. 
 
Base de formigó 
 
Es procedirà  a la realització de la base de formigó per la posterior col·locació del paviment final. 
 
Paviments 
 
Tipus de paviments: 
- P-2. Paviment de peces de pedra natural  granítica similar o igual a la pedra local ,de 30/40/50x50/60x6 
cm, col.locades a truc de maceta amb morter 1/4, incloses part proporcional de peces tallades i entregues a 
elements singulars, rejuntat amb una barreja de sorra ciment en sec i calç, escombrat i posterior regat fins a 
deixar els junt plens, sobre una base de formigó de 20 cm 
- Paviment bituminós 
 
Es disposaran dels elements delimitadors dels diferents paviments com són les vorades de xapa d'acer 
galvanitzat. 
 
També es situaran els escocells dels arbres per no formigonar aquests espais. 
Previ a la col·locació de les peces de paviment es posaran les vorades de xapa d'acer galvanitzat que 
configuren els escocells. 
 
Acabada la pavimentació es procedirà a l'acabat dels treballs que restaven pendent d'execució de les 
partides anteriorment descrites com els la col·locació de les tapes dels pericons, les columnes d'enllumenat, 
etc. 

 
03.9.- Mobiliari urbà 
 
Es  col·locaran finalment: 

- Els bancs de fusta massissa, de 2 trams de 1500 cm de llargaria cada un,    amb 1 respatllers de 
fusta, amb suport d'acer galvanitzat. 

-Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat. 
 
03.10.- Jardineria 
 
Es farà l'aportació de terres vegetals, per poder procedir a la plantació dels arbres previstos a l'àmbit 
d'actuació. Es prendrà especial cura de fer la plantació de les espècies definides al projecte, en els períodes 
que siguin  climàticament compatibles amb l'espècie. 
 
Abans de la plantació dels arbres es prepararà el subsòl excavant  el sot necessari  per fer l'aportació de 
terres. 
 
Es plantaran els arbres abans de la col.locació del paviment i s’ ecavarà el sot abans de la base de formigó, 
per tal d’ evitar tenir formigó sota de les arrels de l’ arbrat. 
 
03.11.- Altres  
 
Neteja 
 
Abans del lliurament definitiu de l'obra es procedirà a la neteja de tot l'àmbit d'actuació. 
 
Actuacions empreses implicades 
 
Paral·lelament a l’obra i en coordinació amb aquest expedient, es procedirà, per part d’empreses alienes, en 
la realització de les actuacions necessàries per la correcta execució com són les actuacions de ENDESA, ACA, 
TELEFÒNICA i de l’ AJUNTAMENT DE LA JONQUERA. 
 
Elaboració de la Documentació Final d’Obra 
 
Es procedirà en l’elaboració de la Documentació Final d’Obra segons estableixen els diferents criteris dels 
organismes que han intervingut. 
 
03.- DIAGRAMA DE BARRES 
A continuació s’inclou un diagrama de 
barres amb la representació de l’execució dels treballs al llarg del temps. 
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2.15_ JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 

 
 

 
  



FASE II - Carrer MAJOR de LA JONQUERA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/08/17 Pàg.: 1

MA D'OBRA

_____________________________________________________________________________________________________________
A MÀ D'OBRA
A0 MÀ D'OBRA EMPRESARIAL
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A012 OFICIALS
_____________________________________________________________________________________________________________

A0121000 h Oficial 1a 20,52000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 20,52000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 19,47000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 19,95000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 20,52000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 20,62000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 21,20000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 20,52000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 23,48000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 21,99000 €

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 28,76000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A013 AJUDANTS
_____________________________________________________________________________________________________________

A0133000 h Ajudant encofrador 17,29000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 17,61000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 18,22000 €

A013H000 h Ajudant electricista 17,59000 €

A013M000 h Ajudant muntador 17,61000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 20,84000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A014 MANOBRES
_____________________________________________________________________________________________________________

A0140000 h Manobre 17,13000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A015 MANOBRES ESPECIALISTES
_____________________________________________________________________________________________________________

A0150000 h Manobre especialista 17,72000 €

FASE II - Carrer MAJOR de LA JONQUERA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/08/17 Pàg.: 2

MA D'OBRA

_____________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A016 PEONS
_____________________________________________________________________________________________________________

A016P000 h Peó jardiner 13,99000 €



FASE II - Carrer MAJOR de LA JONQUERA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/08/17 Pàg.: 3

MAQUINARIA

_____________________________________________________________________________________________________________
C MAQUINÀRIA
C1 MAQUINÀRIA
C11 MAQUINÀRIA TRENCADORA
C110 MAQUINÀRIA TRENCADORA
_____________________________________________________________________________________________________________

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 14,87000 €

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 13,73000 €

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador 61,98000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 56,58000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C131 CARREGADORES EXCAVADORES
_____________________________________________________________________________________________________________

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,00000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 44,67000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 58,53000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C133 ANIVELLADORES I COMPACTADORES
_____________________________________________________________________________________________________________

C1331100 h Motoanivelladora petita 47,60000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 64,17000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 7,05000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,67000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C150 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 28,26000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 37,32000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,30000 €

C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 45,46000 €

C1503000 h Camió grua 45,39000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 43,56000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 47,79000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 38,84000 €

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 53,41000 €
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C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 21,55000 €

C150Z200 M3 Canon manteniment abocador i abocament de mixtes de la construcció 3,38000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C170 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
_____________________________________________________________________________________________________________

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 155,10000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,41000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,50000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,87000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,96000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,49000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C1R MAQUINÀRIA PER A GESTIÓ DE RESIDUS
C1RA SUBMINISTRAMENT DE SACS I CONTENIDORS PER A RECOLLIDA DE RESIDUS
_____________________________________________________________________________________________________________

C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials 13,51000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C2 EINES
C20 EINES
C200 EINES
_____________________________________________________________________________________________________________

C2001000 h Martell trencador manual 3,59000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,71000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,68000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
CL MAQUINÀRIA ELEVADORA
CL4 PLATAFORMES ELEVADORES
CL40 PLATAFORMES ELEVADORES
_____________________________________________________________________________________________________________

CL40AAAA h Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de
treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de
pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm

39,22000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
CZ MAQUINÀRIA ESPECIAL
CZ1 EQUIPS AUXILIARS
CZ11 GRUPS ELECTRÒGENS
_____________________________________________________________________________________________________________

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,39000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
B MATERIALS
B0 MATERIALS BÀSICS
B01 LÍQUIDS
B011 NEUTRES
_____________________________________________________________________________________________________________

B0111000 m3 Aigua 1,47000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B031 SORRES
_____________________________________________________________________________________________________________

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 15,24000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 14,92000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 19,93000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 17,34000 €

B0315601 t Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 69,03000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B033 GRAVES
_____________________________________________________________________________________________________________

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 17,86000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 19,52000 €

B033RJ00 t Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm 12,44000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B036 ULL DE PERDIU
_____________________________________________________________________________________________________________

B0361000 t Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm 13,73000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B037 TOT-U
_____________________________________________________________________________________________________________

B0372000 m3 Tot-u artificial 15,21000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B03D TERRES
_____________________________________________________________________________________________________________

B03D5000 m3 Terra adequada 8,89000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 CIMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 90,65000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B053 CALÇS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,22000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B055 LLIGANTS HIDROCARBONATS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 0,32000 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 0,46000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B06 FORMIGONS DE COMPRA
B064 FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
_____________________________________________________________________________________________________________

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició i

45,14000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

52,26000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

52,26000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

58,01000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

50,93000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B06 FORMIGONS DE COMPRA
B065 FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
_____________________________________________________________________________________________________________

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

65,77000 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

74,95000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B06 FORMIGONS DE COMPRA
B06N FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL
_____________________________________________________________________________________________________________

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/P/20

52,85000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
B07 MORTERS DE COMPRA
B071 MORTERS AMB ADDITIUS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 33,06000 €

B07101A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 30,63000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 26,56000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0A FERRETERIA
B0A1 FILFERROS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,17000 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,83000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0A FERRETERIA
B0A3 CLAUS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0A31000 kg Clau acer 0,97000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B2 ACER EN BARRES CORRUGADES
_____________________________________________________________________________________________________________

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,60000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D2 TAULONS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,38000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D3 LLATES
_____________________________________________________________________________________________________________

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 179,09000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D7 TAULERS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,10000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DZ MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0DZA000 l Desencofrant 2,12000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F1 MAONS CERÀMICS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0F19251 u Maó massís d'elaboració mecànica R-30, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

0,26000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,16000 €

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,19000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B2 MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
B2R GESTIÓ DE RESIDUS
B2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS
_____________________________________________________________________________________________________________

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

15,80000 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2,76000 €

B2RA8680 t Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

-142,38000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B7 MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7B GEOTÈXTILS
B7B1 GEOTÈXTILS
_____________________________________________________________________________________________________________

B7B151B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2 0,52000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B9 MATERIALS PER A PAVIMENTS
B96 MATERIALS PER A VORADES
B96A VORADES DE PLANXA D'ACER
_____________________________________________________________________________________________________________

B96AUG10 M Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl.lics d'ancoratge
soldats a la xapa

16,60000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B9F MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
B9F5 Familia 9F5
_____________________________________________________________________________________________________________

B9F5Ç002 m2 Suministre i col.locació de paviment de peces prefabricades de formigo monocapa de 10x30x10 cm, tipus
PROGRAMA ZEHN de BREINCO o equivalent, color CORTEN, col.locades a truc de maceta amb morter 1/4,
inclos part proporcional de peces tallades i entregues a elements singulars, rejuntat amb sorra ciment en sec,
escombrat i posterior regat fins a deixar els junt plens, sobre una base de formigó de 18-20 cm

19,51000 €
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B9F5LA25 m2 pedra granitica 10x20x8 59,19000 €

B9F5LA71 m2 pedra natural 20x10x6 54,80000 €

B9F5LA72 m2 pedra g8 48,63000 €

B9F5LA73 m2 pedra natural g6 39,22000 €

B9F5LA83 m2 30-50x20x6 Santa Olalla 55,58000 €

B9F5LALA m2 Peça pref form 10x20x8 19,51000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B9H MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS
B9H1 MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT
_____________________________________________________________________________________________________________

B9H1N120 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició drenant PA-12 amb granulat granític i betum modificat 61,21000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B9K
B9K5 FAMÍLIA 9K5
_____________________________________________________________________________________________________________

B9K5PL05 KG ANTIGRAFFITI PERMANENT NANOTECNOLÒGIC INCOLOR 63,18000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD5 MATERIALS PER A DRENATGES
BD5A TUBS DE PVC PER A DRENATGES
_____________________________________________________________________________________________________________

BD5A2600 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre 0,62000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BD5 MATERIALS PER A DRENATGES
BD5H CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES
_____________________________________________________________________________________________________________

BD5H89C9 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i 240 a 300 mm d'alçària, amb perfil lateral,
amb reixa de fosa nervada classe D400 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal

83,73000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BD5 MATERIALS PER A DRENATGES
BD5Z MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES
_____________________________________________________________________________________________________________

BD5Z3K30 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm
cada m

27,38000 €

BD5Z8JCZ u Bastiment i reixa practicable per a embornal classe D400 segons norma UNE-EN 124, model D-4AD de
Fàbregas o equivalent

100,91000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BD7 TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
BD7F TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
_____________________________________________________________________________________________________________

BD7FR510 m Tub de PVC de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa
anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

15,31000 €
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BD7FZ570 m Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal tipus TEJA, SN4, inclòs unions. 27,99000 €

BD7FZ595 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal tipus TEJA, SN4, inclòs unions. 24,95000 €

BD7FZ710 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal tipus TEJA, SN4, inclòs unions, i col·locat al fons de la rasa 46,68000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BDD MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
BDDZ MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE
_____________________________________________________________________________________________________________

BDDZCDE0 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre
i classe E600 segons norma UNE-EN 124

154,86000 €

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,19000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BDG MATERIALS PER A CANALITZACIONS
BDGZ MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
_____________________________________________________________________________________________________________

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,10000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
BDK2 PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis 15,04000 €

BDK214J5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50 cm, per a instal·lacions de serveis 56,20000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
BDKZ MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
_____________________________________________________________________________________________________________

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124

31,98000 €

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124

90,67000 €

BDKZHLB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124

137,68000 €

BDKZHLD0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124

308,34000 €

BDKZJL00 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, de diàmetre 600mm i classe D400
segons norma UNE-EN 124 i EN1563, carga de rotura >40 t.Tapa rodona i articulada amb bloqueig contra
tancaments accidentals i relleu antilliscant, marc rodó amb junta antisoroll de vinil s'acetat.

325,40000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BDW ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE POLIPROPILÈ
BDW3 ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC
_____________________________________________________________________________________________________________

BDW3BB00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 41,43000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFA TUBS I ACCESSORIS DE PVC
BFA1 TUBS DE PVC A PRESSIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

BFA17440 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN 1452-2

0,64000 €

BFA1G440 m Tub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN 1452-2

7,19000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BFB TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
BFB2 TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA
_____________________________________________________________________________________________________________

BFB23400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,20000 €

BFB27400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,02000 €

BFB28400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,58000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BFW ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS
BFWA ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE PVC
_____________________________________________________________________________________________________________

BFWA1740 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 2,13000 €

BFWA1G40 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 140 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 59,43000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BFW ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS
BFWB ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ
_____________________________________________________________________________________________________________

BFWB2305 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

1,31000 €

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

5,34000 €
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BFWB2805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

7,49000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BFY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS
BFYA PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE PVC
_____________________________________________________________________________________________________________

BFYA1740 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

0,10000 €

BFYA1G40 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 140 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,15000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BFY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS
BFYB PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ
_____________________________________________________________________________________________________________

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,14000 €

BFYB2805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,21000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 CAIXES I ARMARIS
BG13 FAMÍLIA G13
_____________________________________________________________________________________________________________

BG13RA01 U PARTIDA D'ADAPTACIÓ DEL QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT 745,89000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG21 TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS
_____________________________________________________________________________________________________________

BG21RP10 m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix

6,81000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG22 TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
_____________________________________________________________________________________________________________

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

1,60000 €
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BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

2,02000 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

2,65000 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

3,49000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG23 TUBS RÍGIDS METÀL·LICS
_____________________________________________________________________________________________________________

BG23RA10 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a roscar

3,76000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
BG31 CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
_____________________________________________________________________________________________________________

BG312550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

3,32000 €

BG312660 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

6,09000 €

BG31H560 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x
10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC

1,87000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
BG38 CONDUCTORS DE COURE NUS
_____________________________________________________________________________________________________________

BG380700 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2 0,59000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
BG39 CABLES D'ALUMINI DE 0,6/1 KV
_____________________________________________________________________________________________________________

BG39E180 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de
secció 1x 25 mm2

0,80000 €
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BG39E1A0 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de
secció 1x 50 mm2

0,99000 €

BG39E1B0 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de
secció 1x 70 mm2

1,39000 €

BG39E1E0 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de
secció 1x 150 mm2

2,26000 €

BG39E1G0 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de
secció 1x 240 mm2

3,49000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG4 APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
BG41 INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
_____________________________________________________________________________________________________________

BG415DJ7 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

55,06000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGD MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
BGD2 PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA
_____________________________________________________________________________________________________________

BGD22220 u Placa de connexió a terra d'acer en forma d'estel (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix 109,06000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW2 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES
_____________________________________________________________________________________________________________

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,24000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW3 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA
_____________________________________________________________________________________________________________

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW4 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BGY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGY3 PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA
_____________________________________________________________________________________________________________

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BGY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGYD PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA
_____________________________________________________________________________________________________________

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 4,12000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BH MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHG
BHGA FAMÍLIA HGA
_____________________________________________________________________________________________________________

BHGARA02 U PARTIDA PER ADAPTACIÓ DE SISTEMA DE REGULACIÓ D'ENLLUMENAT AMB REGULACIÓ PUNT A
PUNT

463,95000 €

BHGARA03 U PARTIDA PER L'ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DE LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT 745,89000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BHM
BHM3 FAMÍLIA HM3
_____________________________________________________________________________________________________________

BHM3LJ01 u Columna tubular d'acer galvanitzat model CIL marca Simon lighting o equivalent d'altura 6m, fabircada en un sol
tram amb porta de registre enrasada i placa ambutida. Galvanitzat per inmersió amb fixació per lluminària de
diàmetre 60mm. Inclou perns d'anclatge i plantilla.

383,21000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BHQ PROJECTORS PER A EXTERIORS
BHQ3 PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA
_____________________________________________________________________________________________________________

BHQ32C60 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta
de 150 W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip

185,46000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BHQ PROJECTORS PER A EXTERIORS
BHQR FAMÍLIA HQR
_____________________________________________________________________________________________________________

BHQRLJ01 u Subministrament i instal·lació de lluminaria marca OSRAM model Foodlight 20 mini LED o equivalent amb PL61,
6.390lm, potència 56W i driver plus inclòs i compatible amb el sistema de regulació. Adaptador per muntatge a
columna amb accessori de punta de diàmetre 60mm. 100.000h de vida. Temperatura 4.000 K, CRI inferior o
igual a 70. Dimensions de la lluminària 467mm x 335mm x 119 mm.

501,94000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BHW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHWQ PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A PROJECTORS EXTERIORS
_____________________________________________________________________________________________________________

BHWQ3000 u Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta 19,77000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
BJM ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
BJM4 PURGADORS
_____________________________________________________________________________________________________________

BJM4U010 u Purgador automàtic de fundició de 40 mm DN, per a embridar 135,82000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BJS EQUIPS PER A REG
BJS1 BOQUES DE REG
_____________________________________________________________________________________________________________

BJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi

127,42000 €

BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 26,33000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BJS EQUIPS PER A REG
BJS5 MATERIAL PER A REG PER DEGOTEIG
_____________________________________________________________________________________________________________

BJS51630 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm 1,13000 €

BJS5R200 u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de
diàmetre

5,47000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BJS EQUIPS PER A REG
BJSD PERICONS PER A INSTAL·LACIONS DE REG
_____________________________________________________________________________________________________________

BJSDLJ02 u Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions hidran, de 45 cm de diàmetre i 55 cm d'alçada, amb tapa amb
cargol per tancar

30,80000 €

BJSDR500 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar 22,23000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BM MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
BM2 MATERIALS PER A EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA
BM21 HIDRANTS
_____________________________________________________________________________________________________________

BM213310 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió
a la canonada

330,00000 €

BM21U070 u Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre amb racord Barcelona, amb taps antirrobatori,
connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre

186,16000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BMY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
BMY2 PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 2,05000 €
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BMY2U070 u Part proporcional d'elements especials i de muntatge per a hidrants soterrats 20,27000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BN4 VÀLVULES DE PAPALLONA
BN42 VÀLVULES DE PAPALLONA METÀL·LIQUES, CONCÈNTRIQUES, MANUALS, PER A MUNTAR ENTRE BRIDES
_____________________________________________________________________________________________________________

BN42Y570 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca

34,76000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ1 BANCS
BQ10 Familia Q10
_____________________________________________________________________________________________________________

BQ10LA01 u Banc Bilateral 3m 1.265,46000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BQ1 BANCS
BQ13 BANCS DE PEDRA ARTIFICIAL
_____________________________________________________________________________________________________________

BQ13A296 u Banc de llosa de formigó armat, de color gris granític, acabat decapat i hidrofugat, de 296 cm de llargària, amb
suports de formigó

575,65000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BQ2 PAPERERES
BQ22 PAPERERES MURALS I DE PEU
_____________________________________________________________________________________________________________

BQ221030 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, per a col·locació encastada 152,12000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BR MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR34 ESMENES BIOLÒGIQUES
_____________________________________________________________________________________________________________

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 53,61000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR3P TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
_____________________________________________________________________________________________________________

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

51,54000 €
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BR3P2210 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

36,99000 €

BR3PAM01 m3 Substracte per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb %MO
SMS superior al 5%

16,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BR4 ARBRES I PLANTES
BR44 ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)
_____________________________________________________________________________________________________________

BR44D82D u Platanus hispanica Pyramidalis de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i
profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

151,44000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BR4 ARBRES I PLANTES
BR45 ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA)
_____________________________________________________________________________________________________________

BR45B42D u Tilia cordata de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75
cm segons fórmules NTJ

229,07000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BR4 ARBRES I PLANTES
BR4U BARREGES DE CESPITOSES
_____________________________________________________________________________________________________________

BR4U1DR1 kg Barreja de llavors de gramínies o lleguminoses agroclimaticament adaptades 5,91000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BV ELEMENTS SIMPLES DE CONTROL DE QUALITAT
BVA PROVES I INSPECCIONS
BVA2 PROVES DEL TERRENY
_____________________________________________________________________________________________________________

BVA21000 u Cala amb retroexcavadora 157,11000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BVA PROVES I INSPECCIONS
BVAH PROVES I INSPECCIONS DE MATERIALS I INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
_____________________________________________________________________________________________________________

BVAH9101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del
Projecte i del REBT

394,88000 €
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D ELEMENTS COMPOSTOS
D0 ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D03

Familia 039D039
_____________________________________________________________________________________________________________

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland
amb filler calcari i sorra de pedrera de pedra granítica, elaborada a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 64,40000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 17,72000 = 18,60600

Subtotal: 18,60600 18,60600

Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,50000 = 1,12500

Subtotal: 1,12500 1,12500

Materials
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 17,34000 = 26,35680
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 90,65000 = 18,13000

Subtotal: 44,48680 44,48680

Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 % s/ 18,60600 = 0,18606

Subtotal: 0,18606 0,18606

COST DIRECTE 64,40386

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,40386

D06 FORMIGONS SENSE ADDITIUS
FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONSD060

_____________________________________________________________________________________________________________

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 74,47000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 17,72000 = 15,94800

Subtotal: 15,94800 15,94800

Maquinària
C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,87000 = 1,29150
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Subtotal: 1,29150 1,29150

Materials
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,150      x 90,65000 = 13,59750

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 19,52000 = 30,25600

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 19,93000 = 12,95450
B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,47000 = 0,26460

Subtotal: 57,07260 57,07260

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,15948

COST DIRECTE 74,47158

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,47158

D07 MORTERS I PASTES
MORTERS SENSE ADDITIUSD070

_____________________________________________________________________________________________________________

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb
200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 63,89000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,72000 = 17,72000

Subtotal: 17,72000 17,72000

Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,50000 = 1,05000

Subtotal: 1,05000 1,05000

Materials
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 15,24000 = 26,51760
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 90,65000 = 18,13000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,47000 = 0,29400

Subtotal: 44,94160 44,94160

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17720

COST DIRECTE 63,88880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,88880
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D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb
250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 66,74000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,72000 = 17,72000

Subtotal: 17,72000 17,72000

Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,50000 = 1,05000

Subtotal: 1,05000 1,05000

Materials
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,47000 = 0,29400
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 15,24000 = 24,84120
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,250      x 90,65000 = 22,66250

Subtotal: 47,79770 47,79770

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17720

COST DIRECTE 66,74490

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,74490

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb
380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 76,85000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,72000 = 17,72000

Subtotal: 17,72000 17,72000

Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,50000 = 1,05000

Subtotal: 1,05000 1,05000

Materials
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 15,24000 = 23,16480
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 90,65000 = 34,44700

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,47000 = 0,29400

Subtotal: 57,90580 57,90580

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17720

COST DIRECTE 76,85300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,85300

FASE II - Carrer MAJOR de LA JONQUERA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/08/17 Pàg.: 22

ELEMENTS COMPOSTOS

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 149,62000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 17,72000 = 18,60600

Subtotal: 18,60600 18,60600

Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,50000 = 1,08750

Subtotal: 1,08750 1,08750

Materials
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 90,65000 = 18,13000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 15,24000 = 23,31720
B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,22000 = 88,00000
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,47000 = 0,29400

Subtotal: 129,74120 129,74120

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18606

COST DIRECTE 149,62076

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,62076

D0B ACER FERRALLAT O TREBALLAT
ACER EN BARRESD0B2

_____________________________________________________________________________________________________________

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller
B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 0,83000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 17,61000 = 0,08805
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 19,95000 = 0,09975

Subtotal: 0,18780 0,18780

Materials
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=

500 N/mm2
1,050      x 0,60000 = 0,63000

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,17000 = 0,01193

Subtotal: 0,64193 0,64193

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00188

COST DIRECTE 0,83161

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,83161



FASE II - Carrer MAJOR de LA JONQUERA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/08/17 Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

1 CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ
13 FONAMENTS I CONTENCIONS
135 FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT

RASES I POUS DE FONAMENTS1351
_____________________________________________________________________________________________________________

13512H50 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba,
armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades

Rend.: 1,000 137,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

1,000      x 93,07309 = 93,07309

E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

40,000      x 1,10207 = 44,08280

Subtotal: 137,15589 137,15589

COST DIRECTE 137,15589
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,15589

E PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E2 ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E2R GESTIÓ DE RESIDUS

DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUSE2RA
_____________________________________________________________________________________________________________

E2RA8680 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 -28,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA8680 t Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus de metalls barrejats no
perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,200      x -142,38000 = -28,47600

Subtotal: -28,47600 -28,47600

COST DIRECTE -28,47600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL -28,47600

FASE II - Carrer MAJOR de LA JONQUERA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/08/17 Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

E3 FONAMENTS
E31 RASES I POUS

FORMIGONAMENT DE RASES I POUSE315
_____________________________________________________________________________________________________________

E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 93,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 17,13000 = 5,13900

Subtotal: 5,13900 5,13900

Maquinària
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 155,10000 = 15,51000

Subtotal: 15,51000 15,51000

Materials
B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 65,77000 = 72,34700

Subtotal: 72,34700 72,34700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07709

COST DIRECTE 93,07309
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,07309

E31 RASES I POUS
ARMADURES PER A RASES I POUSE31B

_____________________________________________________________________________________________________________

E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 17,61000 = 0,14088
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 19,95000 = 0,11970

Subtotal: 0,26058 0,26058

Materials
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,83161 = 0,83161

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,17000 = 0,00597

Subtotal: 0,83758 0,83758



FASE II - Carrer MAJOR de LA JONQUERA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/08/17 Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00391

COST DIRECTE 1,10207
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,10207

ED INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
ED3 CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS

PERICONSED35
_____________________________________________________________________________________________________________

ED35EC51 m Col·lector provisional de residuals, inclòs part proporcional de
connexió de claveguerons existents i bombeig, si és necessari.

Rend.: 1,000 44,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 20,52000 = 2,05200
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 17,13000 = 8,56500

Subtotal: 10,61700 10,61700

Materials
BD7FZ595 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal tipus

TEJA, SN4, inclòs unions.
1,000      x 24,95000 = 24,95000

BDW3BB00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 0,200      x 41,43000 = 8,28600

Subtotal: 33,23600 33,23600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15926

COST DIRECTE 44,01226
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,01226

ED7 CLAVEGUERONS
CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVCED7F

_____________________________________________________________________________________________________________

ED7FR510 m Clavegueró amb tub de PVC de paret massissa tipus TEJA per a
sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, amb dau de
formigó HM-25/P/20/II/a, inclòs part proporcional de clip, colzes i
peces especials i arqueta cega, tots segons DF

Rend.: 1,000 50,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 20,52000 = 2,05200
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 20,52000 = 4,10400
A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 18,22000 = 3,64400
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 17,13000 = 3,42600

Subtotal: 13,22600 13,22600

Maquinària

FASE II - Carrer MAJOR de LA JONQUERA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/08/17 Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0591 /R x 44,67000 = 2,64000

Subtotal: 2,64000 2,64000

Materials
BD7FR510 m Tub de PVC de paret massissa per a sanejament

sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,100      x 15,31000 = 16,84100

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,150      x 74,95000 = 11,24250

BDW3BB00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 0,150      x 41,43000 = 6,21450

Subtotal: 34,29800 34,29800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19839

COST DIRECTE 50,36239
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,36239

F PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 DEMOLICIONS

DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITATF219
_____________________________________________________________________________________________________________

F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 2,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,004 /R x 56,00000 = 0,22400

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,048 /R x 56,58000 = 2,71584

Subtotal: 2,93984 2,93984

COST DIRECTE 2,93984
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,93984

F219LA01 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 3,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0555 /R x 56,58000 = 3,14019
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117

kW
0,004 /R x 56,00000 = 0,22400

Subtotal: 3,36419 3,36419



FASE II - Carrer MAJOR de LA JONQUERA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/08/17 Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 3,36419
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,36419

F219LA13 m2 Demolició de paviment existent col·locat sobre formigó, de fins a
10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 4,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,0146 /R x 56,00000 = 0,81760

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0605 /R x 56,58000 = 3,42309

Subtotal: 4,24069 4,24069

COST DIRECTE 4,24069
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,24069

F219LA14 m2 Demolició de paviment existent col·locat sobre formigó, de fins a
30 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 5,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0805 /R x 56,58000 = 4,55469
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117

kW
0,0146 /R x 56,00000 = 0,81760

Subtotal: 5,37229 5,37229

COST DIRECTE 5,37229
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,37229

F219LA22 u Retirada de senyals de trànsit ancorada al terra i enderroc de daus
de formigó. Càrrega manual i mecànica de l'equipament i transport
fins a lloc d' aplec i conservació per la seva reutiliutzació. Inclús
càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 4,293 22,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,72000 = 8,25530
A0121000 h Oficial 1a 1,250 /R x 20,52000 = 5,97484

Subtotal: 14,23014 14,23014

Maquinària

FASE II - Carrer MAJOR de LA JONQUERA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/08/17 Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

C150Z200 M3 Canon manteniment abocador i abocament de mixtes
de la construcció

0,500 /R x 3,38000 = 0,39366

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 1,000 /R x 7,68000 = 1,78896
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,200 /R x 37,32000 = 1,73864
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,300 /R x 56,58000 = 3,95388

Subtotal: 7,87514 7,87514

COST DIRECTE 22,10528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,10528

F21 DEMOLICIONS
DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGEF21D

_____________________________________________________________________________________________________________

F21D41A2 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a
40x60 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 6,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,180 /R x 17,72000 = 3,18960

Subtotal: 3,18960 3,18960

Maquinària
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,090 /R x 13,73000 = 1,23570
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,047 /R x 44,67000 = 2,09949

Subtotal: 3,33519 3,33519

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04784

COST DIRECTE 6,57263
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,57263

F21DQUAD u Enderroc i anul·lació d'embornal, de reixa interceptora, de pou de
registre o d'escomesa domiciliària, amb mitjans mecànics i
manuals, reblert i piconatge amb terres de la pròpia excavació o
amb formigó, segons DF, i càrrega sobre camió del materials
sobrers.

Rend.: 1,000 35,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,13000 = 17,13000

Subtotal: 17,13000 17,13000

Maquinària
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,145 /R x 56,58000 = 8,20410
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 8,20410 8,20410

Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,200      x 52,26000 = 10,45200

Subtotal: 10,45200 10,45200

COST DIRECTE 35,78610
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,78610

F21DQUZ2 u Arrencada de reixa d'embornal, de reixa interceptora o tapa de pou
de registre, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió o aplec
provisional a obra per a la seva reutilització

Rend.: 1,000 6,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,145 /R x 44,67000 = 6,47715

Subtotal: 6,47715 6,47715

COST DIRECTE 6,47715
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,47715

F21 DEMOLICIONS
DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENATF21H

_____________________________________________________________________________________________________________

F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

Rend.: 1,000 129,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 20,62000 = 10,31000
A0140000 h Manobre 0,800 /R x 17,13000 = 13,70400
A0150000 h Manobre especialista 1,650 /R x 17,72000 = 29,23800

Subtotal: 53,25200 53,25200

Maquinària
C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 1,650 /R x 14,87000 = 24,53550
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 47,79000 = 23,89500
C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 /R x 53,41000 = 26,70500

Subtotal: 75,13550 75,13550

FASE II - Carrer MAJOR de LA JONQUERA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/08/17 Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,79878

COST DIRECTE 129,18628
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,18628

F21 DEMOLICIONS
DESMUNTATGES I ARRENCADES D'EQUIPAMENTS FIXOSF21Q

_____________________________________________________________________________________________________________

F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de
llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 14,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 17,72000 = 3,54400

Subtotal: 3,54400 3,54400

Maquinària
C1503300 h Camió grua de 3 t 0,200 /R x 43,56000 = 8,71200
C2001000 h Martell trencador manual 0,200 /R x 3,59000 = 0,71800
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,200 /R x 8,39000 = 1,67800

Subtotal: 11,10800 11,10800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05316

COST DIRECTE 14,70516
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,70516

F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 13,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 17,72000 = 2,65800

Subtotal: 2,65800 2,65800

Maquinària
C1503300 h Camió grua de 3 t 0,200 /R x 43,56000 = 8,71200
C2001000 h Martell trencador manual 0,150 /R x 3,59000 = 0,53850
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,150 /R x 8,39000 = 1,25850

Subtotal: 10,50900 10,50900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03987

COST DIRECTE 13,20687
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,20687
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PARTIDES D'OBRA

F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 13,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 17,72000 = 2,65800

Subtotal: 2,65800 2,65800

Maquinària
C1503300 h Camió grua de 3 t 0,200 /R x 43,56000 = 8,71200
C2001000 h Martell trencador manual 0,150 /R x 3,59000 = 0,53850
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,150 /R x 8,39000 = 1,25850

Subtotal: 10,50900 10,50900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03987

COST DIRECTE 13,20687
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,20687

F22 MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENYF221

_____________________________________________________________________________________________________________

F221CA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 3,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 17,13000 = 0,17130

Subtotal: 0,17130 0,17130

Maquinària
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117

kW
0,060 /R x 56,00000 = 3,36000

Subtotal: 3,36000 3,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00257

COST DIRECTE 3,53387
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,53387

FASE II - Carrer MAJOR de LA JONQUERA
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PARTIDES D'OBRA

F22 MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIONS DE RASES I POUSF222

_____________________________________________________________________________________________________________

F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària,
en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora
i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 12,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,201 /R x 17,13000 = 3,44313

Subtotal: 3,44313 3,44313

Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,193 /R x 44,67000 = 8,62131

Subtotal: 8,62131 8,62131

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05165

COST DIRECTE 12,11609
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,11609

F222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1,5 m d'amplària i fins a 2,5 m de
fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat. S' estima un 50%

Rend.: 1,000 9,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 17,13000 = 1,37040

Subtotal: 1,37040 1,37040

Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,175 /R x 44,67000 = 7,81725

Subtotal: 7,81725 7,81725

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02056

COST DIRECTE 9,20821
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,20821

F222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1,5 m d'amplària i fins a 2,5 m de
fondària, en terreny roca dura, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat. S' estima un 25%

Rend.: 1,000 39,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 17,13000 = 1,71300

Subtotal: 1,71300 1,71300
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Maquinària
C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb

martell trencador
0,400 /R x 61,98000 = 24,79200

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,300 /R x 44,67000 = 13,40100

Subtotal: 38,19300 38,19300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02570

COST DIRECTE 39,93170
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,93170

F222H129 m3 Excavació de rasa de fins a 1,5 m d'amplària i fins a 2,5 m de
fondària, en terreny roca tova, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat. S' estima un 25%

Rend.: 1,000 26,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 17,13000 = 1,71300

Subtotal: 1,71300 1,71300

Maquinària
C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb

martell trencador
0,400 /R x 61,98000 = 24,79200

Subtotal: 24,79200 24,79200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02570

COST DIRECTE 26,53070
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,53070

F22 MOVIMENTS DE TERRES
TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRESF226

_____________________________________________________________________________________________________________

F226170F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95 % del PM

Rend.: 1,000 5,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,040 /R x 56,00000 = 2,24000

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 64,17000 = 3,20850

Subtotal: 5,44850 5,44850

COST DIRECTE 5,44850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,44850
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F22 MOVIMENTS DE TERRES
REPÀS I PICONATGE DE TERRESF227

_____________________________________________________________________________________________________________

F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 2,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,044 /R x 17,72000 = 0,77968
A0140000 h Manobre 0,063 /R x 17,13000 = 1,07919

Subtotal: 1,85887 1,85887

Maquinària
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,044 /R x 7,05000 = 0,31020

Subtotal: 0,31020 0,31020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02788

COST DIRECTE 2,19695
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,19695

F22 MOVIMENTS DE TERRES
REBLIMENT I PICONATGE DE RASESF228

_____________________________________________________________________________________________________________

F228580F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95% PM

Rend.: 1,000 16,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,600 /R x 17,72000 = 10,63200

Subtotal: 10,63200 10,63200

Maquinària
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,600 /R x 5,67000 = 3,40200
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 44,67000 = 2,68020

Subtotal: 6,08220 6,08220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15948

COST DIRECTE 16,87368
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,87368
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F228AP0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 24,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,220 /R x 17,72000 = 3,89840

Subtotal: 3,89840 3,89840

Maquinària
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,220 /R x 7,05000 = 1,55100
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 44,67000 = 5,40507

Subtotal: 6,95607 6,95607

Materials
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,900      x 14,92000 = 13,42800

Subtotal: 13,42800 13,42800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05848

COST DIRECTE 24,34095
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,34095

F24 TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA
TRANSPORT DE TERRES A OBRAF241

_____________________________________________________________________________________________________________

F2412Z20 m3 Transport de terres i residus dins de l'obra, aplec intermig i càrrega
sobre camió de transport a abocador

Rend.: 1,000 2,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,100 /R x 21,55000 = 2,15500

Subtotal: 2,15500 2,15500

COST DIRECTE 2,15500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,15500
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F2A SUBMINISTRAMENT DE TERRES
SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓF2A1

_____________________________________________________________________________________________________________

F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació

Contingut matèria orgànica inferior a l' ú per cent (MO < 1%),
según UNE 103204.
Contingut en sals solubles, inclós el guix, inferior al cero amb dos
per cent (SS < 0,2%), según NLT 114.
Tamany máxim no superior a cent milímetres (Dmax £ 100 mm).
Cernit pel tamis 2 UNE, menor del vuitanta per cent ( # 2 < 80%).
Cernit pel tamis 0,080 UNE inferior al trenta cinc per cent ( # 0,080
< 35%).
Límit líqui inferior a quaranta (LL < 40), según UNE 103103.
Si el límite líquit es superior a trenta (LL > 30) l' índex de plasticitat
serà superior a quatre (IP > 4), según UNE 103103 y UNE 103104.

Rend.: 1,000 8,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B03D5000 m3 Terra adequada 1,000      x 8,89000 = 8,89000

Subtotal: 8,89000 8,89000

COST DIRECTE 8,89000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,89000

F2R GESTIÓ DE RESIDUS
TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUSF2R3

_____________________________________________________________________________________________________________

F2R380AZ m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, a qualsevol distància.

Rend.: 1,000 5,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,200 /R x 28,26000 = 5,65200

Subtotal: 5,65200 5,65200

COST DIRECTE 5,65200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,65200
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F2R GESTIÓ DE RESIDUS
TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUSF2R5

_____________________________________________________________________________________________________________

F2R540MA m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor o càrrega sobre camió, inclòs
temps d'espera.

Rend.: 1,000 13,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 13,51000 = 13,51000

Subtotal: 13,51000 13,51000

COST DIRECTE 13,51000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,51000

F2R GESTIÓ DE RESIDUS
DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUSF2RA

_____________________________________________________________________________________________________________

F2RA73Z0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
procedents de construcció o demolició.

Rend.: 1,000 15,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 15,80000 = 15,80000

Subtotal: 15,80000 15,80000

COST DIRECTE 15,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,80000

F2RA7LPZ m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
procedents d'excavació.

Rend.: 1,000 2,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 2,76000 = 2,76000

Subtotal: 2,76000 2,76000
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COST DIRECTE 2,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,76000

F3 FONAMENTS I CONTENCIONS
F31 RASES I POUS

ENCOFRAT PER A RASES I POUSF31D
_____________________________________________________________________________________________________________

F31DD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments Rend.: 1,000 19,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,400 /R x 19,47000 = 7,78800
A0133000 h Ajudant encofrador 0,500 /R x 17,29000 = 8,64500

Subtotal: 16,43300 16,43300

Materials
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,

per a 10 usos
1,100      x 1,10000 = 1,21000

B0DZA000 l Desencofrant 0,030      x 2,12000 = 0,06360
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0011      x 179,09000 = 0,19700
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,9997      x 0,38000 = 1,13989
B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 0,97000 = 0,14560
B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,102      x 0,83000 = 0,08466

Subtotal: 2,84075 2,84075

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24650

COST DIRECTE 19,52025
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,52025

F3Z ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS
CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENTF3Z1

_____________________________________________________________________________________________________________

F3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 9,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 17,13000 = 2,56950
A0121000 h Oficial 1a 0,075 /R x 20,52000 = 1,53900

Subtotal: 4,10850 4,10850

Materials
B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3

de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150/P/20

0,105      x 52,85000 = 5,54925
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Subtotal: 5,54925 5,54925

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06163

COST DIRECTE 9,71938
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,71938

F7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
F7B GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES

GEOTÈXTILS DE POLIÈSTERF7B4
_____________________________________________________________________________________________________________

F7B451B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament
de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir seguint les
especificacions tècniques de Parcs i Jardins de Barcelona

Rend.: 1,000 1,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 20,52000 = 0,82080
A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 18,22000 = 0,36440

Subtotal: 1,18520 1,18520

Materials
B7B151B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat

mecànicament de 110 a 130 g/m2
1,100      x 0,52000 = 0,57200

Subtotal: 0,57200 0,57200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01778

COST DIRECTE 1,77498
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,77498

F9 PAVIMENTS
F92 SUBBASES

SUBBASES DE TOT-UF921
_____________________________________________________________________________________________________________

F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
95 % del PM

Rend.: 1,000 23,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 17,13000 = 0,85650

Subtotal: 0,85650 0,85650

Maquinària
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 47,60000 = 1,66600
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 41,30000 = 1,03250
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 64,17000 = 1,92510

Subtotal: 4,62360 4,62360
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Materials
B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 15,21000 = 17,49150
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,47000 = 0,07350

Subtotal: 17,56500 17,56500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01285

COST DIRECTE 23,05795
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,05795

F92 SUBBASES
SUBBASES DE GRANULATF923

_____________________________________________________________________________________________________________

F923RJ10 m3 Subbase de granulat procedent de granulats reciclats de formigó
de grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material seguint les especificacions tècniques de Parcs i Jardins
de Barcelona

Rend.: 1,000 18,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 17,13000 = 0,85650

Subtotal: 0,85650 0,85650

Maquinària
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 47,60000 = 1,66600
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 64,17000 = 1,28340

Subtotal: 2,94940 2,94940

Materials
B033RJ00 t Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm 1,200      x 12,44000 = 14,92800

Subtotal: 14,92800 14,92800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01285

COST DIRECTE 18,74675
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,74675

F93 BASES
BASES DE FORMIGÓF936

_____________________________________________________________________________________________________________

F9365G11 m3 Base de formigó HM-25/P/20/Ia, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 87,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 20,52000 = 2,05200
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A0140000 h Manobre 0,380 /R x 17,13000 = 6,50940

Subtotal: 8,56140 8,56140

Maquinària
C2005000 h Regle vibratori 0,100 /R x 4,71000 = 0,47100

Subtotal: 0,47100 0,47100

Materials
B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 74,95000 = 78,69750

Subtotal: 78,69750 78,69750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12842

COST DIRECTE 87,85832
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,85832

F936LA01 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 64,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 20,52000 = 2,05200
A0140000 h Manobre 0,380 /R x 17,13000 = 6,50940

Subtotal: 8,56140 8,56140

Maquinària
C2005000 h Regle vibratori 0,100 /R x 4,71000 = 0,47100

Subtotal: 0,47100 0,47100

Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 52,26000 = 54,87300

Subtotal: 54,87300 54,87300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12842

COST DIRECTE 64,03382
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,03382
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F936LA02 m3 Base de formigó HM-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 22 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 87,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,380 /R x 17,13000 = 6,50940
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 20,52000 = 2,05200

Subtotal: 8,56140 8,56140

Maquinària
C2005000 h Regle vibratori 0,100 /R x 4,71000 = 0,47100

Subtotal: 0,47100 0,47100

Materials
B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 74,95000 = 78,69750

Subtotal: 78,69750 78,69750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12842

COST DIRECTE 87,85832
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,85832

F936LA03 m3 Base de formigó HM-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 15 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 87,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,380 /R x 17,13000 = 6,50940
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 20,52000 = 2,05200

Subtotal: 8,56140 8,56140

Maquinària
C2005000 h Regle vibratori 0,100 /R x 4,71000 = 0,47100

Subtotal: 0,47100 0,47100

Materials
B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 74,95000 = 78,69750

Subtotal: 78,69750 78,69750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12842

COST DIRECTE 87,85832
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,85832
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F96 VORADES
VORADES DE PLANXA D'ACERF96A

_____________________________________________________________________________________________________________

F96ALA11 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm
d'alçària fixada al terreny amb un rodó de diàmetre 10 mm per
cada cara amb una penetració de 20 cm i cada 50 cm, inclòs
elements metàl.lics d'ancoratge soldats a la xapa, col.locada sobre
base de formigo HM-25/P/20/IIa

Rend.: 1,000 28,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,210 /R x 17,13000 = 3,59730
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 20,52000 = 5,13000

Subtotal: 8,72730 8,72730

Materials
B96AUG10 M Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200

mm d'alçària, inclòs elements metàl.lics d'ancoratge
soldats a la xapa

1,000      x 16,60000 = 16,60000

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,040      x 74,95000 = 2,99800

Subtotal: 19,59800 19,59800

Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 % s/ 8,72733 = 0,13091

Subtotal: 0,13091 0,13091

COST DIRECTE 28,45621
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,45621

F9F PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ
Familia 9F5F9F5

_____________________________________________________________________________________________________________

F9F5LA01 m2 P-5. Suministre i col.locació de paviment de peces prefabricades
de formigo monocapa de 20x10x8 cm, color similar a la del casc
anticcol.locades a truc de maceta amb morter 1/4, inclos part
proporcional de peces tallades i entregues a elements singulars,
rejuntat amb sorra ciment en sec, escombrat i posterior regat fins a
deixar els junt plens, sobre una base de formigó de 20 cm

Rend.: 2,687 36,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,13000 = 6,37514
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 20,52000 = 7,63677

FASE II - Carrer MAJOR de LA JONQUERA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/08/17 Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 14,01191 14,01191

Materials
D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de

ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

0,010      x 64,40386 = 0,64404

B9F5LALA m2 Peça pref form 10x20x8 1,020      x 19,51000 = 19,90020
D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,030      x 63,88880 = 1,91666

Subtotal: 22,46090 22,46090

COST DIRECTE 36,47281
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,47281

F9F5LA70 m2 P-1. Suministre i col.locació de paviment de peces de pedra
natural tipus granític o calcític de 10x20x8 cm, acabat antilliscant,
color a determinar, col.locades a truc de maceta amb morter 1/4,
inclos part proporcional de peces tallades i entregues a elements
singulars, rejuntat amb sorra ciment en sec, escombrat i posterior
regat fins a deixar els junt plens, sobre una base de formigó de 20
cm

Rend.: 2,687 82,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,13000 = 6,37514
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 20,52000 = 7,63677

Subtotal: 14,01191 14,01191

Materials
D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,030      x 63,88880 = 1,91666

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

0,100      x 64,40386 = 6,44039

B9F5LA25 m2 pedra granitica 10x20x8 1,020      x 59,19000 = 60,37380

Subtotal: 68,73085 68,73085

COST DIRECTE 82,74276
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,74276
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PARTIDES D'OBRA

F9F5LA71 m2 P-4. Paviment de peces de pedra natural de 20x10x6 cm, color a
determinar, amb una separació de 3,5 cm entre elles, col.locades
amb galges de fusta de 3,5x3,5x9 cm , de manera que quedin
dues galgues per peça, rejuntades amb sorra de riu de 0,7 a 1 mm
de gruix, barrejada amb terra franco arenosa, enriquida amb
30l/m3 de fems i gespa, inclosa part proporcional de peces
especials i neteja .

Rend.: 3,261 80,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 20,52000 = 6,29255
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,72000 = 5,43392
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,500 /R x 23,48000 = 3,60012
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,13000 = 5,25299
A016P000 h Peó jardiner 0,500 /R x 13,99000 = 2,14505

Subtotal: 22,72463 22,72463

Maquinària
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,150 /R x 5,67000 = 0,26081

Subtotal: 0,26081 0,26081

Materials
B9F5LA71 m2 pedra natural 20x10x6 1,020      x 54,80000 = 55,89600
BR4U1DR1 kg Barreja de llavors de gramínies o lleguminoses

agroclimaticament adaptades
0,035      x 5,91000 = 0,20685

BR3PAM01 m3 Substracte per vegetació de textura sorrenca o
franca-sorrenca,  adobat, cribat amb malla de 15 mm,
amb %MO SMS superior al 5%

0,045      x 16,00000 = 0,72000

B0361000 t Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm 0,046      x 13,73000 = 0,63158

Subtotal: 57,45443 57,45443

COST DIRECTE 80,43987
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,43987

F9F5LA72 m2 P-3. Suministre i col.locació de paviment de peces de pedra
natural granítica o calcítica de 30/40/50x50/60x8 cm,, color a
determinar, col.locades a truc de maceta amb morter 1/4, inclos
part proporcional de peces tallades i entregues a elements
singulars, rejuntat amb sorra ciment en sec, escombrat i posterior
regat fins a deixar els junt plens, sobre una base de formigó de 20
cm

Rend.: 2,687 58,59 €

FASE II - Carrer MAJOR de LA JONQUERA
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 20,52000 = 3,81838
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 17,13000 = 3,18757

Subtotal: 7,00595 7,00595

Materials
D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de

ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

0,001      x 64,40386 = 0,06440

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,030      x 63,88880 = 1,91666

B9F5LA72 m2 pedra g8 1,020      x 48,63000 = 49,60260

Subtotal: 51,58366 51,58366

COST DIRECTE 58,58961
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,58961

F9F5LA73 m2 P-2 .Suministre i col.locació de paviment de peces de pedra
natural granítica o calcítica de 30/40/50x50/60x6 cm,, color a
determinar, col.locades a truc de maceta amb morter 1/4, inclos
part proporcional de peces tallades i entregues a elements
singulars, rejuntat amb sorra ciment en sec, escombrat i posterior
regat fins a deixar els junt plens, sobre una base de formigó de 20
cm

Rend.: 2,687 48,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 17,13000 = 3,18757
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 20,52000 = 3,81838

Subtotal: 7,00595 7,00595

Materials
D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de

ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

0,001      x 64,40386 = 0,06440

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,030      x 63,88880 = 1,91666

B9F5LA73 m2 pedra natural g6 1,020      x 39,22000 = 40,00440

Subtotal: 41,98546 41,98546
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 48,99141
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,99141

F9F5LA83 m2 P-2. Suministre i col.locació de paviment de peces de pedra
natural granítica similar o igual a la pedra local ,de
30/40/50x50/60x6 cm, col.locades a truc de maceta amb morter
1/4, incloses part proporcional de peces tallades i entregues a
elements singulars, rejuntat amb una barreja de morter mixt de
sorra ciment en sec i calç 1/05/4, escombrat i posterior regat fins a
deixar els junt plens, sobre una base de formigó de 20 cm

Característiques:
-massa volúmica real entre 2,74 i 2,76 Mg/m3
-coeficient absoció aigua: igual o menor al 0,5%
-resitència acompressió: 175 MPa
-resistència a flexió: 14,8 N/mm2
-valor mig desgats corregit: 16 mm

Rend.: 2,687 65,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 20,52000 = 3,81838
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 17,13000 = 3,18757

Subtotal: 7,00595 7,00595

Materials
B9F5LA83 m2 30-50x20x6 Santa Olalla 1,020      x 55,58000 = 56,69160
D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,030      x 63,88880 = 1,91666

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

0,001      x 64,40386 = 0,06440

Subtotal: 58,67266 58,67266

COST DIRECTE 65,67861
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,67861
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PARTIDES D'OBRA

F9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENTF9H1

_____________________________________________________________________________________________________________

F9H1N124 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
drenant PA-12 amb granulat granític i betum modificat, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall

Rend.: 1,000 65,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 17,13000 = 1,47318
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 20,52000 = 0,38988

Subtotal: 1,86306 1,86306

Maquinària
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 64,17000 = 0,77004
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,96000 = 0,53960
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,012 /R x 60,49000 = 0,72588

Subtotal: 2,03552 2,03552

Materials
B9H1N120 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició

drenant PA-12 amb granulat granític i betum modificat
1,000      x 61,21000 = 61,21000

Subtotal: 61,21000 61,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02795

COST DIRECTE 65,13653
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,13653

F9J REGS SENSE GRANULATS
REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATSF9J1

_____________________________________________________________________________________________________________

F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb
dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 17,72000 = 0,07088

Subtotal: 0,07088 0,07088

Maquinària
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 28,41000 = 0,11364

Subtotal: 0,11364 0,11364

Materials
B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 1,500      x 0,46000 = 0,69000

Subtotal: 0,69000 0,69000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00106

COST DIRECTE 0,87558
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,87558

F9J13R40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb
dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,030 /R x 17,72000 = 0,53160

Subtotal: 0,53160 0,53160

Maquinària
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,41000 = 0,08523

Subtotal: 0,08523 0,08523

Materials
B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 0,32000 0,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00797

COST DIRECTE 0,94480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,94480

F9K
Familia 9K5F9K5

_____________________________________________________________________________________________________________

F9K5PL05 u TRACTAMENT ANTIGRAFFITI, ANTIADHESIU I ANTI
CORROSIÓ DE COLOR GRIS PERMANENT
NANOTECNOLÒGIC INCOLOR APLICAT FINS A 3M D'ALÇADA,
EN COLUMNES DE DIÀMETRES 127, 152 Y 168MM.

Rend.: 1,000 69,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,360 /R x 17,72000 = 6,37920

Subtotal: 6,37920 6,37920

Materials
B9K5PL05 KG ANTIGRAFFITI PERMANENT NANOTECNOLÒGIC

INCOLOR
1,000      x 63,18000 = 63,18000

Subtotal: 63,18000 63,18000

Altres
%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,250 % s/ 69,56000 = 0,17390

Subtotal: 0,17390 0,17390
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 69,73310
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,73310

F9W REPARACIONS DE PAVIMENTS
ELEMENTS ESPECIALS PER A REPARACIONS DE PAVIMENTSF9WZ

_____________________________________________________________________________________________________________

F9WZVZ10 u Adaptació cota tapa de pou de registre existent, amb paret de maó
massís de 30cm de gruix, inclòs anellat exterior amb formigó i
arrebossat interior, tot segons detalls i indicacions de la DF.

Rend.: 2,000 190,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 5,000 /R x 20,52000 = 51,30000
A0150000 h Manobre especialista 5,000 /R x 17,72000 = 44,30000

Subtotal: 95,60000 95,60000

Materials
B07101A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2),

en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,500      x 30,63000 = 15,31500

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,200      x 52,26000 = 62,71200

B0F19251 u Maó massís d'elaboració mecànica R-30, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

60,000      x 0,26000 = 15,60000

Subtotal: 93,62700 93,62700

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,95600

COST DIRECTE 190,18300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,18300

FA TOPOGRAFIA
FAA TOPOGRAFIA

TOPOGRAFIAFAA9
_____________________________________________________________________________________________________________

FAA90TOP dia Realització del Topogràfic per situar les escomeses domiciliàries
durant l'execució de les obres, segons requeriments i condicions
dels tècnics municipals

Rend.: 1,000 175,50 €
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PARTIDES D'OBRA

FD SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD5 DRENATGES

CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGESFD5H
_____________________________________________________________________________________________________________

FD5H89C9 m Reixa interceptora de formigó d'amplària interior 200 mm, amb
reixa de fosa classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada
amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó, amb
solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Rend.: 1,000 111,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,310 /R x 20,52000 = 6,36120
A0140000 h Manobre 0,460 /R x 17,13000 = 7,87980

Subtotal: 14,24100 14,24100

Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1815      x 52,26000 = 9,48519

BD5H89C9 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 200 mm i 240 a 300 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la
canal

1,050      x 83,73000 = 87,91650

Subtotal: 97,40169 97,40169

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21362

COST DIRECTE 111,85631
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,85631

FD5 DRENATGES
CAIXES PER A EMBORNALSFD5J

_____________________________________________________________________________________________________________

FD5JBW8E u Caixa per a embornal de 70x30cm i alçada variable, amb parets de
29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:4 sobre solera de 15 cm de formigó
HM-25/P/20/II/a

Rend.: 1,000 148,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 17,13000 = 34,26000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,000 /R x 20,52000 = 41,04000

Subtotal: 75,30000 75,30000

Materials
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,320      x 76,85300 = 24,59296

FASE II - Carrer MAJOR de LA JONQUERA
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B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

180,000      x 0,16000 = 28,80000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,018      x 90,65000 = 1,63170

B0111000 m3 Aigua 0,003      x 1,47000 = 0,00441
B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,2332      x 74,95000 = 17,47834

Subtotal: 72,50741 72,50741

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,12950

COST DIRECTE 148,93691
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,93691

FD5 DRENATGES
CAIXES PER A INTERCEPTORSFD5K

_____________________________________________________________________________________________________________

FD5KM38E m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 29 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat
per fora amb morter ciment 1:4, sobre solera de 15 cm de formigó
HM-25/P/20/II/a

Rend.: 1,000 162,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 3,144 /R x 20,52000 = 64,51488
A0140000 h Manobre 3,144 /R x 17,13000 = 53,85672

Subtotal: 118,37160 118,37160

Materials
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0061      x 90,65000 = 0,55297

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

75,999      x 0,16000 = 12,15984

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,1166      x 76,85300 = 8,96106

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,2695      x 74,95000 = 20,19903

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,47000 = 0,00294

Subtotal: 41,87584 41,87584

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,77557

COST DIRECTE 162,02301
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,02301



FASE II - Carrer MAJOR de LA JONQUERA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/08/17 Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

FD5 DRENATGES
ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGESFD5Z

_____________________________________________________________________________________________________________

FD5Z3K3J m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer
S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m,
col·locat ancorat al formigó

Rend.: 1,000 38,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 17,13000 = 5,13900
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 20,52000 = 6,15600

Subtotal: 11,29500 11,29500

Materials
BD5Z3K30 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de

perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de
60 mm cada m

1,000      x 27,38000 = 27,38000

Subtotal: 27,38000 27,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16943

COST DIRECTE 38,84443
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,84443

FD5Z8JCZ u Bastiment i reixa practicable per a embornal classe D400 segons
norma UNE-EN 124, model D-4AD de Fàbregas o equivalent,
col·locat amb morter

Rend.: 1,000 118,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 17,13000 = 7,19460
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 20,52000 = 8,61840

Subtotal: 15,81300 15,81300

Materials
BD5Z8JCZ u Bastiment i reixa practicable per a embornal  classe

D400 segons norma UNE-EN 124, model D-4AD de
Fàbregas o equivalent

1,000      x 100,91000 = 100,91000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 26,56000 = 1,06240

Subtotal: 101,97240 101,97240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23720

COST DIRECTE 118,02260
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,02260
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FD5ZAKF0 u Col·locació de reixa per a canal interceptora de 50cm recuperada
de l'obra, inclosos transports i aplecs intermitjos.

Rend.: 1,000 59,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,000 /R x 20,52000 = 41,04000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,13000 = 17,13000

Subtotal: 58,17000 58,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,87255

COST DIRECTE 59,04255
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,04255

FD7 CLAVEGUERES
CLAVEGUERES AMB TUB DE PVCFD7F

_____________________________________________________________________________________________________________

FD7F73B5 u Nova connexió a col·lector existent, totalment acabat Rend.: 1,000 104,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 17,13000 = 25,69500
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 21,20000 = 31,80000

Subtotal: 57,49500 57,49500

Maquinària
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,500 /R x 13,73000 = 20,59500

Subtotal: 20,59500 20,59500

Materials
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,500      x 50,93000 = 25,46500

Subtotal: 25,46500 25,46500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,86243

COST DIRECTE 104,41743
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,41743

FD7FR713 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal tipus TEJA, SN4,
inclòs unions, i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 47,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,0176 /R x 18,22000 = 0,32067
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,0176 /R x 20,52000 = 0,36115

Subtotal: 0,68182 0,68182

Materials
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BD7FZ710 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal tipus
TEJA, SN4, inclòs unions, i col·locat al fons de la rasa

1,000      x 46,68000 = 46,68000

Subtotal: 46,68000 46,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01023

COST DIRECTE 47,37205
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,37205

FD7FZ575 m Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal tipus TEJA, SN4,
inclòs unions, i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 28,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0176 /R x 21,20000 = 0,37312
A0140000 h Manobre 0,0176 /R x 17,13000 = 0,30149

Subtotal: 0,67461 0,67461

Materials
BD7FZ570 m Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal tipus

TEJA, SN4, inclòs unions.
1,000      x 27,99000 = 27,99000

Subtotal: 27,99000 27,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01012

COST DIRECTE 28,67473
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,67473

FD7FZ579 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal tipus TEJA, SN4,
inclòs unions i peces especials (clip) o connexió a pou, i col·locat
al fons de la rasa

Rend.: 1,000 25,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0176 /R x 21,20000 = 0,37312
A0140000 h Manobre 0,0176 /R x 17,13000 = 0,30149

Subtotal: 0,67461 0,67461

Materials
BD7FZ595 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal tipus

TEJA, SN4, inclòs unions.
1,000      x 24,95000 = 24,95000

Subtotal: 24,95000 24,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01012

COST DIRECTE 25,63473
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,63473
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FD9 RECOBRIMENTS PROTECTORS EXTERIORS PER A CLAVEGUERES
RECOBRIMENTS PROTECTORS EXTERIORS PER A CLAVEGUERES DE TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓFD95

_____________________________________________________________________________________________________________

FD95E670 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de diàmetre 30
cm, amb 20 cm de formigó HM-25/P/20/I

Rend.: 1,000 19,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,129 /R x 17,13000 = 2,20977
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,129 /R x 20,52000 = 2,64708

Subtotal: 4,85685 4,85685

Materials
B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,198      x 74,95000 = 14,84010

Subtotal: 14,84010 14,84010

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07285

COST DIRECTE 19,76980
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,76980

FD95E67Z m Recobriment protector exterior per a clavegueres de diàmetre 25
cm, amb 20 cm de formigó HM-25/P/20/I

Rend.: 1,000 17,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,129 /R x 20,52000 = 2,64708
A0140000 h Manobre 0,129 /R x 17,13000 = 2,20977

Subtotal: 4,85685 4,85685

Materials
B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,170      x 74,95000 = 12,74150

Subtotal: 12,74150 12,74150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07285

COST DIRECTE 17,67120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,67120
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FD95EL70 m Llit per a clavegueres de diàmetre 30 cm, amb 20 cm de formigó
HM-25/P/20/I

Rend.: 1,000 11,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 20,52000 = 4,10400
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 17,13000 = 3,42600

Subtotal: 7,53000 7,53000

Materials
B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,050      x 74,95000 = 3,74750

Subtotal: 3,74750 3,74750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11295

COST DIRECTE 11,39045
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,39045

FD95EL7Z m Llit per a clavegueres de diàmetre 25 cm, amb 15 cm de formigó
HM-25/P/20/I

Rend.: 1,000 9,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 20,52000 = 4,10400
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 17,13000 = 3,42600

Subtotal: 7,53000 7,53000

Materials
B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,027      x 74,95000 = 2,02365

Subtotal: 2,02365 2,02365

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11295

COST DIRECTE 9,66660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,66660

FD95ELZ0 m Llit per a clavegueres de diàmetre 40 cm, amb 20 cm de formigó
HM-25/P/20/II/a

Rend.: 1,000 12,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 17,13000 = 3,42600
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 20,52000 = 4,10400

Subtotal: 7,53000 7,53000

Materials
B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,065      x 74,95000 = 4,87175
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Subtotal: 4,87175 4,87175

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11295

COST DIRECTE 12,51470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,51470

FD95Z670 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de
diàmetre 40 cm, amb 20 cm de formigó HM-25/P/20/I

Rend.: 1,000 23,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,148 /R x 17,13000 = 2,53524
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,148 /R x 20,52000 = 3,03696

Subtotal: 5,57220 5,57220

Materials
B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,2365      x 74,95000 = 17,72568

Subtotal: 17,72568 17,72568

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08358

COST DIRECTE 23,38146
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,38146

FDB SOLERES PER A POUS DE REGISTRE
SOLERES DE FORMIGÓ PER A POUS DE REGISTREFDB1

_____________________________________________________________________________________________________________

FDB178G0 u Solera de formigó HM-25/P/20/I de 25 cm de gruix i de planta
1,5x1,5 m

Rend.: 1,000 72,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,730 /R x 17,13000 = 12,50490
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,730 /R x 20,52000 = 14,97960

Subtotal: 27,48450 27,48450

Materials
B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,600      x 74,95000 = 44,97000

Subtotal: 44,97000 44,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41227

COST DIRECTE 72,86677
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,86677
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FDD PARETS PER A POUS DE REGISTRE
PARETS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARSFDD1

_____________________________________________________________________________________________________________

FDD1ABX8 m Paret per a pou quadrat de 70 cm, de gruix 29 cm de maó massís,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4

Rend.: 1,000 247,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 4,000 /R x 20,52000 = 82,08000
A0140000 h Manobre 4,000 /R x 17,13000 = 68,52000

Subtotal: 150,60000 150,60000

Materials
B0111000 m3 Aigua 0,006      x 1,47000 = 0,00882
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0163      x 90,65000 = 1,47760

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,3164      x 76,85300 = 24,31629

B0F19251 u Maó massís d'elaboració mecànica R-30, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

266,000      x 0,26000 = 69,16000

Subtotal: 94,96271 94,96271

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,25900

COST DIRECTE 247,82171
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 247,82171

FDD PARETS PER A POUS DE REGISTRE
ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS PER A POUS DE REGISTREFDDZ

_____________________________________________________________________________________________________________

FDDZCDE4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible identificada, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
E600 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 171,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 20,52000 = 8,41320
A0140000 h Manobre 0,410 /R x 17,13000 = 7,02330

Subtotal: 15,43650 15,43650

Materials
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a

granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 26,56000 = 0,94819

BDDZCDE0 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe E600 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 154,86000 = 154,86000
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Subtotal: 155,80819 155,80819

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23155

COST DIRECTE 171,47624
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,47624

FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250
mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra

Rend.: 1,000 15,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 17,13000 = 5,13900
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 20,52000 = 6,15600

Subtotal: 11,29500 11,29500

Materials
BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de

250x350x250 mm i 3 kg de pes
1,000      x 3,19000 = 3,19000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,009      x 66,74490 = 0,60070

Subtotal: 3,79070 3,79070

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16943

COST DIRECTE 15,25513
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,25513

FDG CANALITZACIONS DE SERVEIS
CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈFDG5

_____________________________________________________________________________________________________________

FDG52357 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
30x20 cm amb formigó HM-25/P/20/II/a

Rend.: 1,000 8,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,012 /R x 20,52000 = 0,24624
A0140000 h Manobre 0,012 /R x 17,13000 = 0,20556

Subtotal: 0,45180 0,45180

Materials
B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,066      x 74,95000 = 4,94670

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a

2,100      x 1,60000 = 3,36000
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compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

Subtotal: 8,30670 8,30670

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00678

COST DIRECTE 8,76528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,76528

FDG52457 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
30x20 cm amb formigó HM-25/P/20/II/a

Rend.: 1,000 9,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,012 /R x 20,52000 = 0,24624
A0140000 h Manobre 0,012 /R x 17,13000 = 0,20556

Subtotal: 0,45180 0,45180

Materials
B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,066      x 74,95000 = 4,94670

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,100      x 2,02000 = 4,24200

Subtotal: 9,18870 9,18870

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00678

COST DIRECTE 9,64728
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,64728

FDG52657 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 11,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,012 /R x 17,13000 = 0,20556
A0121000 h Oficial 1a 0,012 /R x 20,52000 = 0,24624

Subtotal: 0,45180 0,45180

Materials
BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa

la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,100      x 3,49000 = 7,32900

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,066      x 52,26000 = 3,44916
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Subtotal: 10,77816 10,77816

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00678

COST DIRECTE 11,23674
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,23674

FDG54577 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de
125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment
de 30x30 cm amb formigó HM-25/P/20/II/a

Rend.: 1,000 19,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,014 /R x 20,52000 = 0,28728
A0140000 h Manobre 0,014 /R x 17,13000 = 0,23982

Subtotal: 0,52710 0,52710

Materials
BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa

la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

4,200      x 2,65000 = 11,13000

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,099      x 74,95000 = 7,42005

Subtotal: 18,55005 18,55005

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00791

COST DIRECTE 19,08506
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,08506

FDG54677 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de
160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment
de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 20,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,014 /R x 17,13000 = 0,23982
A0121000 h Oficial 1a 0,014 /R x 20,52000 = 0,28728

Subtotal: 0,52710 0,52710

Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,099      x 52,26000 = 5,17374

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

4,200      x 3,49000 = 14,65800
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Subtotal: 19,83174 19,83174

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00791

COST DIRECTE 20,36675
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,36675

FDG CANALITZACIONS DE SERVEIS
MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEISFDGZ

_____________________________________________________________________________________________________________

FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora

Rend.: 1,000 0,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 17,61000 = 0,17610

Subtotal: 0,17610 0,17610

Materials
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm

d'amplària
1,020      x 0,10000 = 0,10200

Subtotal: 0,10200 0,10200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00264

COST DIRECTE 0,28074
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,28074

FDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEISFDK2

_____________________________________________________________________________________________________________

FDK262B8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 53,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,13000 = 17,13000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 20,52000 = 10,26000

Subtotal: 27,39000 27,39000

Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,200 /R x 45,39000 = 9,07800

Subtotal: 9,07800 9,07800

Materials
B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,0972      x 17,86000 = 1,73599
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BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 15,04000 = 15,04000

Subtotal: 16,77599 16,77599

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41085

COST DIRECTE 53,65484
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,65484

FDK262J7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de
formigó HM-25/P/20/IIa de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 122,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 20,52000 = 14,36400
A0140000 h Manobre 1,400 /R x 17,13000 = 23,98200

Subtotal: 38,34600 38,34600

Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,400 /R x 45,39000 = 18,15600

Subtotal: 18,15600 18,15600

Materials
B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,1276      x 74,95000 = 9,56362

BDK214J5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 70x70x50 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 56,20000 = 56,20000

Subtotal: 65,76362 65,76362

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57519

COST DIRECTE 122,84081
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,84081

FDK282G9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de
maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

Rend.: 1,000 114,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 20,52000 = 61,56000
A0140000 h Manobre 1,500 /R x 17,13000 = 25,69500
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Subtotal: 87,25500 87,25500

Materials
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0756      x 149,62076 = 11,31133

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

72,5025      x 0,19000 = 13,77548

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0042      x 90,65000 = 0,38073

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,47000 = 0,00294

Subtotal: 25,47048 25,47048

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,30883

COST DIRECTE 114,03431
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,03431

FDK282GA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de
maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

Rend.: 1,000 107,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 17,13000 = 25,69500
A0122000 h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 20,52000 = 61,56000

Subtotal: 87,25500 87,25500

Materials
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0042      x 90,65000 = 0,38073

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

72,5025      x 0,19000 = 13,77548

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,47000 = 0,00294
D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0794      x 63,88880 = 5,07277

Subtotal: 19,23192 19,23192

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,30883

COST DIRECTE 107,79575
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,79575
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FDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEISFDKZ

_____________________________________________________________________________________________________________

FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada identificada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
D400segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 321,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 20,52000 = 7,18200
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 17,13000 = 5,99550

Subtotal: 13,17750 13,17750

Materials
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en

sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
0,0032      x 33,06000 = 0,10579

BDKZHLD0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700
mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 308,34000 = 308,34000

Subtotal: 308,44579 308,44579

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19766

COST DIRECTE 321,82095
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 321,82095

FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada identificada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 325,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 17,13000 = 7,70850
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 20,52000 = 9,23400

Subtotal: 16,94250 16,94250

Materials
BDKZHLD0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per

a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700
mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 308,34000 = 308,34000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0053      x 33,06000 = 0,17522

Subtotal: 308,51522 308,51522

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25414

COST DIRECTE 325,71186
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 325,71186
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FDKZHLB4 u Bastiment i tapa quadrada identificada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 155,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 17,13000 = 7,70850
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 20,52000 = 9,23400

Subtotal: 16,94250 16,94250

Materials
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en

sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
0,0063      x 33,06000 = 0,20828

BDKZHLB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 137,68000 = 137,68000

Subtotal: 137,88828 137,88828

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25414

COST DIRECTE 155,08492
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 155,08492

FDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, identificada per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 325,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 20,52000 = 9,23400
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 17,13000 = 7,70850

Subtotal: 16,94250 16,94250

Materials
BDKZHLD0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per

a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700
mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 308,34000 = 308,34000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 33,06000 = 0,20828

Subtotal: 308,54828 308,54828

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25414

COST DIRECTE 325,74492
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 325,74492
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FDKZLJ00 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, de diàmetre 600mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124 i EN1563, carga de rotura >40 t.Tapa rodona i
articulada amb bloqueig contra tancaments accidentals i relleu
antilliscant, marc rodó amb junta antisoroll de vinil s'acetat.
Totalment instal·lada i col·locada amb material auxiliar.

Rend.: 1,000 342,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 20,52000 = 9,23400
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 17,13000 = 7,70850

Subtotal: 16,94250 16,94250

Materials
BDKZJL00 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó

de serveis, recolzada, de diàmetre 600mm i classe
D400 segons norma UNE-EN 124 i EN1563, carga de
rotura >40 t.Tapa rodona i articulada amb bloqueig
contra tancaments accidentals i relleu antilliscant,
marc rodó amb junta antisoroll de vinil s'acetat.

1,000      x 325,40000 = 325,40000

Subtotal: 325,40000 325,40000

COST DIRECTE 342,34250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 342,34250

FF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
FFA TUBS DE PVC

TUBS DE PVC A PRESSIÓFFA1
_____________________________________________________________________________________________________________

FFA17445 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 8,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 21,20000 = 3,60400
A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 17,61000 = 2,99370

Subtotal: 6,59770 6,59770

Materials
BFYA1740 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub

de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000      x 0,10000 = 0,10000

BFWA1740 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,300      x 2,13000 = 0,63900

BFA17440 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

1,020      x 0,64000 = 0,65280
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Subtotal: 1,39180 1,39180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09897

COST DIRECTE 8,08847
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,08847

FFA1G445 m Tub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar
de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 33,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,325 /R x 21,20000 = 6,89000
A013M000 h Ajudant muntador 0,325 /R x 17,61000 = 5,72325

Subtotal: 12,61325 12,61325

Materials
BFA1G440 m Tub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal, de 10

bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

1,020      x 7,19000 = 7,33380

BFWA1G40 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 140 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,200      x 59,43000 = 11,88600

BFYA1G40 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC-U a pressió, de 140 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000      x 1,15000 = 1,15000

Subtotal: 20,36980 20,36980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18920

COST DIRECTE 33,17225
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,17225

FFB TUBS DE POLIETILÈ
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXAFFB2

_____________________________________________________________________________________________________________

FFB23455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 2,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 21,20000 = 1,06000
A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 17,61000 = 0,88050

Subtotal: 1,94050 1,94050

Materials
BFWB2305 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de

16 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 1,31000 = 0,39300
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BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

BFB23400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,20000 = 0,20400

Subtotal: 0,61700 0,61700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02911

COST DIRECTE 2,58661
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,58661

FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 5,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 21,20000 = 1,69600
A013M000 h Ajudant muntador 0,080 /R x 17,61000 = 1,40880

Subtotal: 3,10480 3,10480

Materials
BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs

de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,14000 = 0,14000

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 5,34000 = 1,60200

BFB27400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,02000 = 1,04040

Subtotal: 2,78240 2,78240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04657

COST DIRECTE 5,93377
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,93377

FFB28455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 7,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 17,61000 = 1,58490
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 21,20000 = 1,90800
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Subtotal: 3,49290 3,49290

Materials
BFB28400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de

diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,58000 = 1,61160

BFWB2805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 7,49000 = 2,24700

BFYB2805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,21000 = 0,21000

Subtotal: 4,06860 4,06860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05239

COST DIRECTE 7,61389
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,61389

FG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
FG1 Familia UA

Familia AELFG13
_____________________________________________________________________________________________________________

FG13RA01 pa Partida d' adaptació del quadre d' enllumenat existent Rend.: 1,000 745,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BG13RA01 U PARTIDA D'ADAPTACIÓ DEL QUADRE
D'ENLLUMENAT EXISTENT

1,000      x 745,89000 = 745,89000

Subtotal: 745,89000 745,89000

COST DIRECTE 745,89000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 745,89000

FG2 TUBS I CANALS
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICSFG22

_____________________________________________________________________________________________________________

FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Rend.: 1,000 3,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 17,59000 = 0,35180
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 20,62000 = 0,68046

Subtotal: 1,03226 1,03226

Materials

FASE II - Carrer MAJOR de LA JONQUERA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/08/17 Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 2,02000 = 2,06040

Subtotal: 2,06040 2,06040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01548

COST DIRECTE 3,10814
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,10814

FG2 TUBS I CANALS
TUBS RÍGIDS METÀL·LICSFG23

_____________________________________________________________________________________________________________

FG23RA15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000
N, amb unió roscada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 6,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,052 /R x 20,62000 = 1,07224
A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 17,59000 = 0,87950

Subtotal: 1,95174 1,95174

Materials
BG23RA10 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre

nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a roscar

1,020      x 3,76000 = 3,83520

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 1,000      x 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 4,07520 4,07520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02928

COST DIRECTE 6,05622
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,05622

FG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
CABLES DE COURE DE 0,6/1 KVFG31

_____________________________________________________________________________________________________________

FG312552 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 4,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 20,62000 = 0,82480
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PARTIDES D'OBRA

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 17,59000 = 0,70360

Subtotal: 1,52840 1,52840

Materials
BG312550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 3,32000 = 3,38640

Subtotal: 3,38640 3,38640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02293

COST DIRECTE 4,93773
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,93773

FG312664 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 7,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 17,59000 = 0,70360
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 20,62000 = 0,82480

Subtotal: 1,52840 1,52840

Materials
BG312660 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 6,09000 = 6,21180

Subtotal: 6,21180 6,21180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02293

COST DIRECTE 7,76313
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,76313

FG31H564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb
armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

Rend.: 1,000 3,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 17,59000 = 0,70360
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 20,62000 = 0,82480

Subtotal: 1,52840 1,52840

Materials

FASE II - Carrer MAJOR de LA JONQUERA
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PARTIDES D'OBRA

BG31H560 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC

1,020      x 1,87000 = 1,90740

Subtotal: 1,90740 1,90740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02293

COST DIRECTE 3,45873
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,45873

FG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
CONDUCTORS DE COURE NUSFG38

_____________________________________________________________________________________________________________

FG380707 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en
malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 8,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 20,62000 = 4,12400
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,59000 = 3,51800

Subtotal: 7,64200 7,64200

Materials
BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a

conductors de coure nus
1,000      x 0,15000 = 0,15000

BG380700 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2 1,020      x 0,59000 = 0,60180

Subtotal: 0,75180 0,75180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11463

COST DIRECTE 8,50843
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,50843

FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment

Rend.: 1,000 6,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 17,59000 = 2,63850
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 20,62000 = 2,06200

Subtotal: 4,70050 4,70050

Materials
BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de

coure nus
1,000      x 0,33000 = 0,33000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,29000 = 1,31580

Subtotal: 1,64580 1,64580
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07051

COST DIRECTE 6,41681
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,41681

FG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
CABLES D'ALUMINI DE 0,6/1 KVFG39

_____________________________________________________________________________________________________________

FG39E182 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de secció 1x 25 mm2,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 17,59000 = 0,87950
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 20,62000 = 1,03100

Subtotal: 1,91050 1,91050

Materials
BG39E180 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de
secció 1x 25 mm2

1,020      x 0,80000 = 0,81600

Subtotal: 0,81600 0,81600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02866

COST DIRECTE 2,75516
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,75516

FG39E1A2 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de secció 1x 50 mm2,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 3,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,065 /R x 17,59000 = 1,14335
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,065 /R x 20,62000 = 1,34030

Subtotal: 2,48365 2,48365

Materials
BG39E1A0 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de
secció 1x 50 mm2

1,020      x 0,99000 = 1,00980

Subtotal: 1,00980 1,00980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03725

COST DIRECTE 3,53070
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,53070
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PARTIDES D'OBRA

FG39E1B2 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de secció 1x 70 mm2,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 4,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,090 /R x 20,62000 = 1,85580
A013H000 h Ajudant electricista 0,090 /R x 17,59000 = 1,58310

Subtotal: 3,43890 3,43890

Materials
BG39E1B0 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de
secció 1x 70 mm2

1,020      x 1,39000 = 1,41780

Subtotal: 1,41780 1,41780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05158

COST DIRECTE 4,90828
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,90828

FG39E1E2 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de secció 1x 150 mm2,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 6,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,115 /R x 20,62000 = 2,37130
A013H000 h Ajudant electricista 0,115 /R x 17,59000 = 2,02285

Subtotal: 4,39415 4,39415

Materials
BG39E1E0 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de
secció 1x 150 mm2

1,020      x 2,26000 = 2,30520

Subtotal: 2,30520 2,30520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06591

COST DIRECTE 6,76526
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,76526
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PARTIDES D'OBRA

FG39E1G2 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de secció 1x 240 mm2,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 9,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 20,62000 = 3,09300
A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 17,59000 = 2,63850

Subtotal: 5,73150 5,73150

Materials
BG39E1G0 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de
secció 1x 240 mm2

1,020      x 3,49000 = 3,55980

Subtotal: 3,55980 3,55980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08597

COST DIRECTE 9,37727
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,37727

FG4 APARELLS DE PROTECCIÓ
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICSFG41

_____________________________________________________________________________________________________________

FG415DJ7 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

Rend.: 1,000 63,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,59000 = 3,51800
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 20,62000 = 4,74260

Subtotal: 8,26060 8,26060

Materials
BG415DJ7 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A

d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 55,06000 = 55,06000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 55,48000 55,48000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12391

COST DIRECTE 63,86451
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,86451

FH FAMÍLIA A
FHG Familia UA

Familia AELFHGA
_____________________________________________________________________________________________________________

FHGARA02 u Partida alçada per l' adaptació del sistema de regulació de l'
enllumenat punt a punt

Rend.: 1,000 463,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BHGARA02 U PARTIDA PER ADAPTACIÓ DE SISTEMA DE
REGULACIÓ D'ENLLUMENAT AMB REGULACIÓ
PUNT A PUNT

1,000      x 463,95000 = 463,95000

Subtotal: 463,95000 463,95000

COST DIRECTE 463,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 463,95000

FHGARA03 u Partida per l' adequació de l' entorn de la instal.lació d' enllumenat Rend.: 1,000 860,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 3,000 /R x 20,62000 = 61,86000
A013H000 h Ajudant electricista 3,000 /R x 17,59000 = 52,77000

Subtotal: 114,63000 114,63000

Materials
BHGARA03 U PARTIDA PER L'ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DE LA

INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT
1,000      x 745,89000 = 745,89000

Subtotal: 745,89000 745,89000

COST DIRECTE 860,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 860,52000

FHM
Familia HM3FHM3

_____________________________________________________________________________________________________________

FHM3LJ01 u Subministrament i instal·lació columna tubular d'acer galvanitzat
model CIL marca Simon lighting o equivalent d'altura 6m, fabircada
en un sol tram amb porta de registre enrasada i placa ambutida.
Galvanitzat per inmersió amb fixació per lluminària de diàmetre
60mm. Inclou perns d'anclatge i plantilla.

Totalment instal·lat i en funcionament.

Rend.: 1,000 452,45 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 17,59000 = 9,32270
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,13000 = 4,28250
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 20,62000 = 10,92860

Subtotal: 24,53380 24,53380

Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 45,39000 = 24,05670
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 38,84000 = 20,58520

Subtotal: 44,64190 44,64190

Materials
BHM3LJ01 u Columna tubular d'acer galvanitzat model CIL marca

Simon lighting o equivalent d'altura 6m, fabircada en
un sol tram amb porta de registre enrasada i placa
ambutida. Galvanitzat per inmersió amb fixació per
lluminària de diàmetre 60mm. Inclou perns d'anclatge
i plantilla.

1,000      x 383,21000 = 383,21000

Subtotal: 383,21000 383,21000

Altres
%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 % s/ 452,40000 = 0,06786

Subtotal: 0,06786 0,06786

COST DIRECTE 452,45356
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 452,45356

FHQ PROJECTORS PER A EXTERIORS
PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTAFHQ3

_____________________________________________________________________________________________________________

FHQ32C62 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva,
amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de forma
rectangular, tancat, amb allotjament per a equip i fixat a la paret

Rend.: 1,000 218,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 20,62000 = 7,21700
A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 17,59000 = 6,15650

Subtotal: 13,37350 13,37350

Materials
BHQ32C60 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució

semiintensiva, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 150 W, de forma rectangular, tancat,
amb allotjament per a equip

1,000      x 185,46000 = 185,46000

BHWQ3000 u Part proporcional d'accessoris de projectors amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta

1,000      x 19,77000 = 19,77000

Subtotal: 205,23000 205,23000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20060

COST DIRECTE 218,80410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 218,80410

FHQ PROJECTORS PER A EXTERIORS
Familia HQRFHQR

_____________________________________________________________________________________________________________

FHQRLJ01 u Subministrament i instal·lació de lluminaria marca OSRAM model
Foodlight 20 mini LED PL61 o equivalent amb 6.390lm, potència
56W i driver plus inclòs i compatible amb el sistema de regulació.
Adaptador per muntatge a columna amb accessori de punta de
diàmetre 60mm. 100.000h de vida. Temperatura 4.000 K, CRI
inferior o igual a 70. Dimensions de la lluminària 467mm x 335mm
x 119 mm.

Inclou accessoris i màquinaria pel seu muntatge així com el
cablejat de connexió. Totalment instal·lat i connectat a bàcul.

Rend.: 1,000 555,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,13000 = 4,28250
A013H000 h Ajudant electricista 0,400 /R x 17,59000 = 7,03600
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,400 /R x 20,62000 = 8,24800

Subtotal: 19,56650 19,56650

Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,400 /R x 45,39000 = 18,15600
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,400 /R x 38,84000 = 15,53600

Subtotal: 33,69200 33,69200

Materials
BHQRLJ01 u Subministrament i instal·lació de lluminaria marca

OSRAM model Foodlight 20 mini LED o equivalent
amb PL61, 6.390lm, potència 56W i driver plus inclòs
i compatible amb el sistema de regulació. Adaptador
per muntatge a columna amb accessori de punta de
diàmetre 60mm. 100.000h de vida. Temperatura
4.000 K, CRI inferior o igual a 70. Dimensions de la
lluminària 467mm x 335mm x 119 mm.

1,000      x 501,94000 = 501,94000

Subtotal: 501,94000 501,94000

Altres
%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 % s/ 555,20000 = 0,08328

Subtotal: 0,08328 0,08328
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COST DIRECTE 555,28178
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 555,28178

FJ EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES
FJS EQUIPS PER A REG

BOQUES DE REGFJS1
_____________________________________________________________________________________________________________

FJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i
ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i
tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida
amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb
la canonada, instal·lada

Rend.: 1,000 184,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 17,61000 = 8,80500
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 21,20000 = 21,20000

Subtotal: 30,00500 30,00500

Materials
BJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN

40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45
mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi

1,000      x 127,42000 = 127,42000

BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de
reg amb la canonada

1,000      x 26,33000 = 26,33000

Subtotal: 153,75000 153,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45008

COST DIRECTE 184,20508
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,20508

FJS EQUIPS PER A REG
REG PER DEGOTEIGFJS5

_____________________________________________________________________________________________________________

FJS5A632 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre
de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat
perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i
el tancament de la rasa inclosos

Rend.: 1,000 10,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 17,61000 = 2,28930
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 21,20000 = 2,75600

Subtotal: 5,04530 5,04530

Materials
BD5A2600 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm

de diàmetre
3,000      x 0,62000 = 1,86000

BJS51630 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm

3,000      x 1,13000 = 3,39000

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,200      x 0,02000 = 0,02400

Subtotal: 5,27400 5,27400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12613

COST DIRECTE 10,44543
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,44543

FJS5R202 u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material
plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en pericó

Rend.: 1,000 10,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 21,20000 = 5,30000

Subtotal: 5,30000 5,30000

Materials
BJS5R200 u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a

instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de
1'' de diàmetre

1,000      x 5,47000 = 5,47000

Subtotal: 5,47000 5,47000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,10600

COST DIRECTE 10,87600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,87600

FJS EQUIPS PER A REG
PERICONS PER A INSTAL·LACIONS DE REGFJSD

_____________________________________________________________________________________________________________

FJSDLJ02 u Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de
diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar,
col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

Rend.: 1,000 40,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,13000 = 4,28250
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 20,52000 = 5,13000

Subtotal: 9,41250 9,41250

Materials
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BJSDLJ02 u Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions hidran,
de 45 cm de diàmetre i 55 cm d'alçada, amb tapa
amb cargol per tancar

1,000      x 30,80000 = 30,80000

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,024      x 17,86000 = 0,42864

Subtotal: 31,22864 31,22864

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14119

COST DIRECTE 40,78233
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,78233

FJSDR50G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de
54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit
de grava, i reblert de terra lateral

Rend.: 1,000 34,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 20,52000 = 6,15600
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 17,13000 = 5,13900

Subtotal: 11,29500 11,29500

Materials
B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,050      x 17,86000 = 0,89300
BJSDR500 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de

reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar
1,000      x 22,23000 = 22,23000

Subtotal: 23,12300 23,12300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16943

COST DIRECTE 34,58743
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,58743

FM INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
FM2 INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS CON AGUA

HIDRANTSFM21
_____________________________________________________________________________________________________________

FM21U070 u Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre
amb racord Barcelona, amb taps antirrobatori, connexió a la
canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat

Rend.: 1,000 245,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 21,20000 = 21,20000
A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 17,61000 = 17,61000

Subtotal: 38,81000 38,81000

Materials
BMY2U070 u Part proporcional d'elements especials i de muntatge

per a hidrants soterrats
1,000      x 20,27000 = 20,27000

FASE II - Carrer MAJOR de LA JONQUERA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/08/17 Pàg.: 84

PARTIDES D'OBRA

BM21U070 u Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm
de diàmetre amb racord Barcelona, amb taps
antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de
diàmetre

1,000      x 186,16000 = 186,16000

Subtotal: 206,43000 206,43000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,58215

COST DIRECTE 245,82215
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 245,82215

FN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
FN4 VÀLVULES DE PAPALLONA

VÀLVULES DE PAPALLONA METÀL·LIQUES, CONCÈNTRIQUES, MANUALS, MUNTADES ENTRE BRIDESFN42
_____________________________________________________________________________________________________________

FN42Y574 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593,
manual, per a muntar entre brides, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment
de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó
de canalització soterrada

Rend.: 1,000 43,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,225 /R x 17,61000 = 3,96225
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,225 /R x 21,20000 = 4,77000

Subtotal: 8,73225 8,73225

Materials
BN42Y570 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma

UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de
32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina
epoxi (100 micres), disc de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè
(EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per palanca

1,000      x 34,76000 = 34,76000

Subtotal: 34,76000 34,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13098

COST DIRECTE 43,62323
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,62323
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FQ Familia Q
FQ1 BANCS

Familia Q10FQ10
_____________________________________________________________________________________________________________

FQ10LA01 u Banc tipus BILATERAL de Santa & Cole o equivalent de fusta
massissa, de 2 trams de 1500 cm de llargaria cada un, amb 1
respatllers de fusta, amb suport d'acer galvanitzat, col.locat. Fusta
amb segell reconegut FSC o similar.

Rend.: 61,703 1.265,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,650 /R x 20,52000 = 0,21616
A0140000 h Manobre 0,650 /R x 17,13000 = 0,18045

Subtotal: 0,39661 0,39661

Materials
BQ10LA01 u Banc Bilateral 3m 1,000      x 1.265,46000 = 1.265,46000

Subtotal: 1.265,46000 1.265,46000

Altres
A%AUX0025 % Medios auxiliares 2,500 % s/ 0,39680 = 0,00992

Subtotal: 0,00992 0,00992

COST DIRECTE 1.265,86653
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.265,86653

FQ1 BANCS
BANCS DE PEDRA ARTIFICIALFQ13

_____________________________________________________________________________________________________________

FQ13A296 u Banc de llosa de formigó armat, de color gris granític, acabat
decapat i hidrofugat, de 296 cm de llargària, amb suports de
formigó, col·locat recolzat sobre el paviment

Rend.: 1,000 619,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,530 /R x 20,52000 = 10,87560
A0140000 h Manobre 0,530 /R x 17,13000 = 9,07890

Subtotal: 19,95450 19,95450

Maquinària
C1503300 h Camió grua de 3 t 0,530 /R x 43,56000 = 23,08680

Subtotal: 23,08680 23,08680

Materials
BQ13A296 u Banc de llosa de formigó armat, de color gris granític,

acabat decapat i hidrofugat, de 296 cm de llargària,
amb suports de formigó

1,000      x 575,65000 = 575,65000
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Subtotal: 575,65000 575,65000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,49886

COST DIRECTE 619,19016
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 619,19016

FQ2 PAPERERES
PAPERERES MURALS I DE PEUFQ22

_____________________________________________________________________________________________________________

FQ221031 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l
de capacitat, ancorada amb dau de formigó

Rend.: 1,000 182,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 20,52000 = 8,20800
A0140000 h Manobre 0,750 /R x 17,13000 = 12,84750

Subtotal: 21,05550 21,05550

Maquinària
C2001000 h Martell trencador manual 0,750 /R x 3,59000 = 2,69250

Subtotal: 2,69250 2,69250

Materials
D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum

1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,0792      x 74,47158 = 5,89815

BQ221030 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer
galvanitzat, de 60 l de capacitat, per a col·locació
encastada

1,000      x 152,12000 = 152,12000

Subtotal: 158,01815 158,01815

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31583

COST DIRECTE 182,08198
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 182,08198

FR JARDINERIA
FR3 CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS

APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIAFR3P
_____________________________________________________________________________________________________________

FR3PLA99 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a
granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

Rend.: 1,000 43,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,040 /R x 20,84000 = 0,83360
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Subtotal: 0,83360 0,83360

Maquinària
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,030 /R x 58,53000 = 1,75590

Subtotal: 1,75590 1,75590

Materials
BR3P2210 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb

una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

1,100      x 36,99000 = 40,68900

Subtotal: 40,68900 40,68900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01250

COST DIRECTE 43,29100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,29100

FR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)FR44

_____________________________________________________________________________________________________________

FR44D82D u Subministrament de Platanus hispanica Pyramidalis de perímetre
de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i
profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 151,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR44D82D u Platanus hispanica Pyramidalis de perímetre de 25 a
30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i
profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 151,44000 = 151,44000

Subtotal: 151,44000 151,44000

COST DIRECTE 151,44000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,44000

FR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA)FR45

_____________________________________________________________________________________________________________

FR45B42D u Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 25 a 30 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75
cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 229,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR45B42D u Tilia cordata de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima
57,75 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 229,07000 = 229,07000

Subtotal: 229,07000 229,07000
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COST DIRECTE 229,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 229,07000

FR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES
PLANTACIÓ D'ARBRES PLANIFOLISFR61

_____________________________________________________________________________________________________________

FR614453 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35
cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.
Inclou manteniment del primer any

Rend.: 1,000 124,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,132 /R x 23,48000 = 3,09936
A013P000 h Ajudant jardiner 4,200 /R x 20,84000 = 87,52800
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,264 /R x 21,99000 = 5,80536

Subtotal: 96,43272 96,43272

Maquinària
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,120 /R x 28,26000 = 3,39120
C1503300 h Camió grua de 3 t 0,100 /R x 43,56000 = 4,35600
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,150 /R x 41,30000 = 6,19500

Subtotal: 13,94220 13,94220

Materials
B0111000 m3 Aigua 0,160      x 1,47000 = 0,23520
BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una

conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

0,240      x 51,54000 = 12,36960

Subtotal: 12,60480 12,60480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,44649

COST DIRECTE 124,42621
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,42621
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FR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES
TRASPLANTAMENT D'ARBRES I ARBUSTS DINS DE L'OBRAFR6P

_____________________________________________________________________________________________________________

FR6PLA03 u Extracció i transport d'arbre existent de 30 a 40 cm de perímetre
de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals,
formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de
plantació de 150x150x100 cm amb retroexcavadora, plantació
amb camió grua en el nou lloc d'ubicació fóra d' obra, reblert del
clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de
compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.
NTJ 08E:1994. Transplantament de grans exemplars.

Inclou la retirada d' arbrat per compostatge, dels que es troben en
mal estat.

Rend.: 1,000 204,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 0,500 /R x 28,76000 = 14,38000
A013P000 h Ajudant jardiner 0,500 /R x 20,84000 = 10,42000

Subtotal: 24,80000 24,80000

Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,600 /R x 45,39000 = 27,23400
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,500 /R x 58,53000 = 29,26500
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,200 /R x 37,32000 = 7,46400
C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 0,600 /R x 45,46000 = 27,27600

Subtotal: 91,23900 91,23900

Materials
B0111000 m3 Aigua 1,000      x 1,47000 = 1,47000
B0315601 t Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm, subministrada

en sacs de 0,8 m3
1,000      x 69,03000 = 69,03000

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,316      x 53,61000 = 16,94076

Subtotal: 87,44076 87,44076

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,62000

COST DIRECTE 204,09976
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 204,09976
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FR9 BARANES, BARRERES, TANQUES I ENCINTATS
ENCINTATS AMB TAULONS DE FUSTAFR9F

_____________________________________________________________________________________________________________

FR9FLA01 m Tutors de fusta per nou arbrat Rend.: 1,000 17,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,200 /R x 20,84000 = 4,16800
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,200 /R x 23,48000 = 4,69600
BR9FLA01 u Tutors 1,000      x 8,78000 = 8,78000

Subtotal: 8,78000 8,78000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,22160

COST DIRECTE 17,86560
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,86560

FRC PROTECCIÓ ZONA GESPA
PROTECCIÓ AMB POLIETILÈ ZONA GESPAFRC8

_____________________________________________________________________________________________________________

FRC80002 m2 Protector  antiarrels Rend.: 1,000 26,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 0,660 /R x 28,76000 = 18,98160
BRC8003 m2 protector arrels 1,000      x 7,02000 = 7,02000

Subtotal: 7,02000 7,02000

COST DIRECTE 26,00160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,00160

G PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G21 DEMOLICIONS I ENDERROCS

Familia 21DG21D
_____________________________________________________________________________________________________________

G21DAR01 u Demolició o desplaçament d' arquetes de serveis prefabricades i
de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 44,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,000 /R x 44,67000 = 44,67000

Subtotal: 44,67000 44,67000
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COST DIRECTE 44,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,67000

G22 MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTSG222

_____________________________________________________________________________________________________________

G222LJ01 u Obertura i tancament a cel obert de cates pe r la localització de les
instal.lacions, amb mitjans manuals i mecànics

Rend.: 1,000 194,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 20,52000 = 20,52000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,13000 = 17,13000

Subtotal: 37,65000 37,65000

Materials
BVA21000 u Cala amb retroexcavadora 1,000      x 157,11000 = 157,11000

Subtotal: 157,11000 157,11000

COST DIRECTE 194,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 194,76000

G222U210 u Cala manual o mecànica per detectar serveis, de 1,5mx1,5m i fins
a 60cm, inclòs reblert provisional del forat amb formigó.

Rend.: 1,000 58,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 17,13000 = 34,26000

Subtotal: 34,26000 34,26000

Maquinària
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,200 /R x 56,58000 = 11,31600

Subtotal: 11,31600 11,31600

Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,250      x 52,26000 = 13,06500

Subtotal: 13,06500 13,06500

FASE II - Carrer MAJOR de LA JONQUERA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/08/17 Pàg.: 92

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 58,64100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,64100

GG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
GG2 TUBS I CANALS

TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICSGG21
_____________________________________________________________________________________________________________

GG21RP1G m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada

Rend.: 1,000 9,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,058 /R x 20,62000 = 1,19596
A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 17,59000 = 0,87950

Subtotal: 2,07546 2,07546

Materials
BG21RP10 m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal,

aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix

1,020      x 6,81000 = 6,94620

Subtotal: 6,94620 6,94620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03113

COST DIRECTE 9,05279
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,05279

GGD ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRAGGD2

_____________________________________________________________________________________________________________

GGD2222D u Placa de connexió a terra d'acer, en forma d'estel (massissa), de
superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

Rend.: 1,000 119,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,166 /R x 20,62000 = 3,42292
A013H000 h Ajudant electricista 0,166 /R x 17,59000 = 2,91994

Subtotal: 6,34286 6,34286

Materials
BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques

de connexió a terra
1,000      x 4,12000 = 4,12000

BGD22220 u Placa de connexió a terra d'acer en forma d'estel
(massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de
gruix

1,000      x 109,06000 = 109,06000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 113,18000 113,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09514

COST DIRECTE 119,61800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,61800

GJ EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA I REG
GJM ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ

PURGADORSGJM4
_____________________________________________________________________________________________________________

GJM4U010 u Purgador automàtic amb cos de fosa, de 40 mm de DN, embridat i
col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge,
completament instal·lat

Rend.: 1,000 159,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 21,20000 = 12,72000
A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 17,61000 = 10,56600

Subtotal: 23,28600 23,28600

Materials
BJM4U010 u Purgador automàtic de fundició de 40 mm DN, per a

embridar
1,000      x 135,82000 = 135,82000

Subtotal: 135,82000 135,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34929

COST DIRECTE 159,45529
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,45529

GM INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
GM2 INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA

HIDRANTSGM21
_____________________________________________________________________________________________________________

GM213318 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm
de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la canonada,
muntat a l'exterior

Rend.: 1,000 450,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 17,61000 = 52,83000
A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 21,20000 = 63,60000

Subtotal: 116,43000 116,43000

Materials
BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,000      x 2,05000 = 2,05000
BM213310 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una

sortida de 70 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de
connexió a la canonada

1,000      x 330,00000 = 330,00000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 332,05000 332,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,74645

COST DIRECTE 450,22645
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 450,22645

J ASSAIGS DE CONTROL DE QUALITAT
JH ASSAIGS, PROVES I INSPECCIONS DE MATERIALS I INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
JHV PROVES I INSPECCIONS DE MATERIALS I INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

PROVES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENATJHV1
_____________________________________________________________________________________________________________

JHV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la
instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT

Rend.: 1,000 394,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BVAH9101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei
de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del
Projecte i del REBT

1,000      x 394,88000 = 394,88000

Subtotal: 394,88000 394,88000

COST DIRECTE 394,88000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 394,88000

K PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI
K2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUESK21G
_____________________________________________________________________________________________________________

K21GTLF1 m Reitrada i soterrament de linies aeres de telefonia. Inclosa estesa
de cablejat i connexions amb escomeses.

Rend.: 1,000 38,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,400 /R x 20,62000 = 8,24800
A013H000 h Ajudant electricista 0,400 /R x 17,59000 = 7,03600
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 21,20000 = 8,48000
A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 17,61000 = 7,04400

Subtotal: 30,80800 30,80800

Maquinària
CL40AAAA h Plataforma elevadora telescòpica articulada,

autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227
kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm
en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm

0,200 /R x 39,22000 = 7,84400

Subtotal: 7,84400 7,84400
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COST DIRECTE 38,65200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,65200

P TIPOLOGIA P
PA
PAC

Familia ACQPACQ
_____________________________________________________________________________________________________________

PACQLA01 pa Partida alçada pel Control de Qualitat Rend.: 1,000 5.248,50 €

PAI
Familia AIMPAIM

_____________________________________________________________________________________________________________

PAIMPREV PU Partida d' imprevistos a justificar en obra. Rend.: 1,000 11.407,66 €

PAS
Familia ASSPASS

_____________________________________________________________________________________________________________

PASSLA01 pa Partida d' abonament íntegre en concepte de Seguretat i Salut. Rend.: 1,000 7.570,78 €

PP
PPA

Familia PAXPPAX
_____________________________________________________________________________________________________________

PPAXLJ02 u Drets de subministrament de companyia distribuidora d'aigua per
nova escomesa.

Rend.: 1,000 131,63 €

X TIPOLOGIA X
XX
XXP

Familia XPAXXPA
_____________________________________________________________________________________________________________

XXPALJA1 U Partida d'abonament íntegre per treballs a realitzar per la
distribuidora elèctrica de retensat i pujada a coberta del cablejat de
baixa tensió que discórre per façana , segons sol·licitud a Endesa
amb codi 9029328.
Inclou arrencada de cablejat actual, i posterior connexió
entroncaments.

Rend.: 1,000 1.418,74 €
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PARTIDES D'OBRA

XXPALJA3 u Partida d'abonament íntegre pels drets de supervisió de les obres
per part de l'empresa distribuidora

Rend.: 1,000 342,98 €

XXPALJF2 u Partida d'abonament íntegre per treballs de soterrament de línies a
realitzar per distribuidora, segons sol·licitud a Endesa amb codi
9029327.

Rend.: 1,000 4.542,17 €

XXP
Familia XPAXXPAJ

_____________________________________________________________________________________________________________

XXPAJLF21 u Partida d'abonament íntegre pel drets de supervició de les obres
per part de la distribuidora.

Rend.: 1,000 534,51 €

XXPAJLFF2 U Partida alçada per la retirada dels elements de megafonia
subjectes a façana i bàculs. Inclou mà d'obra, accessoris i part
proporcional de petit material.

Rend.: 1,000 682,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 17,13000 = 102,78000
A013M000 h Ajudant muntador 6,000 /R x 17,61000 = 105,66000
A012M000 h Oficial 1a muntador 6,000 /R x 21,20000 = 127,20000

Subtotal: 335,64000 335,64000

Maquinària
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 6,000 /R x 38,84000 = 233,04000

Subtotal: 233,04000 233,04000

Altres
%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 20,000 % s/ 568,68000 = 113,73600

Subtotal: 113,73600 113,73600

COST DIRECTE 682,41600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 682,41600

XXP
Familia XPPXXPP

_____________________________________________________________________________________________________________

XXPPLJ02 u Partida per la retirada de parquímetre i la posterior reubicació
segons indicacions de Direcció Facultativa

Rend.: 1,000 1.316,27 €
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PARTIDES ALÇADES

X TIPOLOGIA X
XX
XXP

Familia XPAXXPA
_____________________________________________________________________________________________________________

XXPALJ01 pa Partida alçada per la programació del sistema de reg desde
arqueta existent amb electrovàlvula i programamdor existent.
Obertura de vàlvules de tall del circuit. Proves hidrauliques i de
funcionament incloses.

Rend.: 1,000 650,00 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
B MATERIALS
BR MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR9
BR9F FAMÍLIA R9F
_____________________________________________________________________________________________________________

BR9FLA01 u Tutors 8,78000 €

BR9FLA01 u Tutors Rend.: 1,000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BRC
BRC8 FAMÍLIA RC8
_____________________________________________________________________________________________________________

BRC8003 m2 protector arrels 7,02000 €

BRC8003 m2 protector arrels Rend.: 1,000 €
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2.16_ PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 
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2.17_ ANNEX MEDI AMBIENTAL 
 
01.- OBJECTIU DE L’ANNEX 
 
Aquest annex es redacta per descriure les mesures mediambientals i de gestió de residus aplicades al 
present projecte executiu.  
 
Es definiran els aspectes considerats segons els següents vectors ambientals: 
1.- Població  
2.- Residus  
3.- Materials  
4.- Atmosfera  
5.- Sòl i subsòl  
6.- Hidrologia  
7.- Energia  
8.- Flora i fauna  
9.- Paisatge  
 
Es complimenta el present annex mediambiental amb un estudi de la gestió de residus on es definiran: 

 Les mesures que hauran de complir tant el pla de gestió de residus del contractista com a document 
contractual de la gestió organitzativa de la producció de residus (planificació, organització, execució 
i control de les activitats) de l’obra. 

 Les diferents mesures a emprar per a la reducció dels residus (mitjans auxiliars, sistemes de 
classificació de residus), l’execució i implantació provisional de qualsevol tipus de instal·lació i 
d’obres accessòries per a la classificació i selecció a l’obra de materials considerats inerts, especials i 
no especials, per al seu reciclatge. 

 Les tècniques de la seva implementació a l’obra i les fitxes i sistemes de control  hauran de controlar 
el transport al monodipòsit o lloc d’utilització i la gestió realitzada amb l’ identificació dels  
transportistes i gestors autoritzat. 

 
 
 
02.- NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 
- MANUAL BÀSIC PER A L’ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA AMBIENTAL ASSOCIADA ALS PROJECTES D’OBRES 
 DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA  
 
Vector ambiental: flora i fauna 
-  Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’avaluació 
d’impacte ambiental de projectes. 
-  Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i de control ambiental de les activitats. 
-  Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural. 
-  Reial Decret 1193/1998, de 12 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 1997/1995, de 7 de 
desembre, pel qual s’estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació 
dels hàbitats naturals i de la 
fauna i la flora silvestres. 
-  Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres. 
-  Zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar. 
- Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 
 

Vector ambiental: hidrologia 
- Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües. 
- Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes. 
 
Vectors ambientals: sòl i subsòl i residus 
- Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
de demolició. 
- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
- Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999, de 27 d’agost, pel qual 
s’estableixen mesures per a l’eliminació i la gestió dels policlorobifenils, policloroterfenils i aparells que els 
contenen. 
 
 LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 
 DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 
 DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
 DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 
 DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el 
Catàleg  de Residus de Catalunya. 
 DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 
 DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 
 enderrocs i altres residus de la construcció. 
 DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 
93/1999, de 6  d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
       LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 
 LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del 
cànon  sobre la deposició de residu. 
 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la 
ley 2071986, básica de residuostóxicos y peligrosos. 
 ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión de. 
 aceitesusados. 
 REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambienteproducida por el amianto. 
 REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de 
la ley 20/1996, 
 de 14 de mayo, Básica de ResiduosTóxicos y Peligrosos, aprobadomediante Real Decreto 833/1998 de 
20  de julio. 
 LEY 10/1998, de 21 de abril de Residuos. 
 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de 
residuosmediante depósito en vertedero. 
 ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 REAL DECRETO 1131/1988, de 30 de Septiembre.(BOE 5 octubre 1988, núm. 239/1988 [pág. 
28911]).  MEDIO AMBIENTE-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA. Reglamento para ejecución del 
Real Decreto  Legislativo 1302/1986, de 28-6-1986, de Evaluación del Impacto Ambiental. 
 REAL DECRETO 1131. ANEXO II.  OBRAS SUJETAS AL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE  IMPACTO. 
Proyectoscontemplados en el  apartado 2 del articulo 1. 
 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de  construcción y demolición. 
 
Tots aquells continguts que facin  referència a la producció i gestió de residus: 
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Vector ambiental: materials 
- Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre classificació, envasat i 
etiquetatge de preparats perillosos. 
- Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica l’annex I del Reial Decret 1406/1989, de 10 
de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús de certes substàncies i preparats 
perillosos. 
- Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 1406/1989, de 10 de 
novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús de substàncies i preparats perillosos. 
 
Vector ambiental: atmosfera 
- Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, 
de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. 
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 
- Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en 
instal·lacions d’enllumenat exterior i les instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07 
- ITC-BT-06: Redesaéreas para distribución en bajatensión. 
- Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema harmonitzat comunitari 
d’autorització per comercialitzar i utilitzar productes fitosanitaris. 
 
Vector ambiental: població 
- ITC-BT-06: Redesaéreas para distribución en bajatensión. 
- Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema harmonitzat comunitari 
d’autorització per comercialitzar i per utilitzar productes fitosanitaris. 
- Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica l’annex I del Reial Decret 1406/1989, de 10 
de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús de certes substàncies i preparats 
perillosos. 
- Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 1406/1989, de 10 de 
novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús de substàncies i preparats perillosos. 
- Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999, de 27 d’agost, pel qual 
s’estableixen mesures per a l’eliminació i la gestió dels policlorobifenils, dels policloroterfenils i dels aparells 
que els contenen. 
 
 

03.- LLISTA DE CONSIDERACIONS AMBIENTALS EN PROJECTES D’OBRA CIVIL I D’ ESPAIS  VERDS 
 
Es defineix un llistat de les consideracions a tenir en la redacció i execució dels projectes d'obra civil i espais 
verds, establint la seva consideració en lel present projecte segons els criteris a continuació descrits: 
 
- D/X: Consideració a tenir en compte en el procés de disseny del Projecte (D) o en el procés d’execució de 
l’obra (X). En cas que pugui donar-se en ambdues situacions, en el requadre s’escriurà D/X. 
- Valoració: Cada projectista valorarà entre 0 i 3 la possible rellevància de cada una de les consideracions 
establertes, sent 0 una afecció nul·la i 3 una afecció de rellevància de manera que s’haurà de tenir en 
compte a l’hora de dissenyar o construir. 
S’han establert aspectes, amb una valoració de 3, que són de compliment obligat per la legislació vigent o 
per les bones pràctiques ambientals  
- Aplica: Sempre que una valoració hagi estat superior a 2, s’haurà de marcar aquest requadre conforme es 
té en compte la consideració ambiental durant el procés de disseny (D) o d’execució de l’obra (X) segons 
s’hagi detectat en el requadre D/X. En el cas de no detectar supòsits amb puntuació 3 (addicionals als 
establerts), s’hauran de valorar com a significants el 20% de les valoracions puntuades amb 2 punts. 
 

1 POBLACIÓ  

 Aspecte  D/X  Valoraci
ó 

 Aplica 
 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

1.1 Identificació i minimització de les possibles fonts 
d’alteració del benestar de la població (pols, sorolls, 
vibracions, impacte visual, mobilitat, nuclis aïllats, 
expropiacions, etc.) 

D/X 2   

1.2 Identificació i protecció dels punts d’interès geològic, 
paleontològic, històric i cultural i minimització de 
l’impacte. (Annex núm.1 del FM 730.02.04: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 
730.02.03 

D/X 3 D/X si 

1.3 Es mantenen canals de comunicació amb la població 
propera a l'obra. 

D/X 2   

1.4 No interferir en l’accessibilitat de la població afectada. D/X 3 D/X  

 
 

2 RESIDUS 

 Aspecte  D/X  Valoraci
ó 

 Aplica 
 

Aspecte de 
compliment 
obligat per la 
legislació vigent 

2.1 Matxuqueig dels materials petris de l’obra per a ser 
reutilitzats 

D/X 2 X  

2.2 Reutilització dels materials generats en el fresat dels 
ferms de l’obra. 

D 0   

2.3 Reutilització a l’obra, materials/residus provinents 
d’altres activitats (àrids siderúrgics, etc.), d’altres obres 

    

2.4 Segregació i gestió dels residus de l’obra: inerts, 
especials i no especials 

D/X 3 X  

2.5 Estudi i pla de gestió de residus d’execució, avaluant i 
minimitzant els residus generats, quantificant els 
residus que es generaran, les operacions de triatge o 
recollida selectiva, la reutilització en obra, i els gestors 
que rebran les diferents 
fraccions singulars, tal com estableix el R.D. 105/2008, 
d’u de febrer, de gestió de residus de construcció i de 
demolició 

D/X 3 X Si 

2.6 Reservar la primera capa de sòl superficial, durant 
l'esbrossada, per a la revegetació posterior. 
(Aprofitament de la capa de terra vegetal) 

D 0   

 
 

3 MATERIALS 

 Aspecte  D/X  Valoraci
ó 

 Aplica 
 

Aspecte de 
compliment 
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obligat per la 
legislació vigent 

3.1 Utilització de materials de mínim impacte ambiental, 
tenint en compte el seu cicle de vida (procés de 
fabricació, el lloc de procedència, les possibilitats de 
reutilització i reciclabilitat) i la petjada d’emissions de 
CO2 durant aquest 

D 2 D  

3.2 Disseny pensant en la reutilització i el reciclatge dels 
materials utilitzats a l’obra, quan siguin adequats i no 
contradiguin la normativa tècnica constructiva 
(aglomerat, terres, etc.). Preveure’n l’aprofitament en la 
desconstrucció 

D 1 D  

3.3. Ús de materials que disposin de distintiu de garantia de 
qualitat ambiental o etiqueta ecològica de la Unió 
Europea.6 

D 2 D  

3.4 Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el 
manteniment i desmantellament al final de la seva vida 
útil. 
Utilitzar materials de llarga durabilitat, i en coherència 
amb la 
vida de l’obra contemplada pel projecte 

D 3 D  

3.5 Utilització de components que incorporin algun 
material reciclat: pneumàtics fora d’ús, llots de 
depuradora, cendres, reutilització de runes de la pròpia 
obra o d’una altra, etc. 

D 1   

3.6 Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i 
actuar al 
respecte per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, 
aerosols, fibrociments, CFC,...). 

D 3   

3.7 Ús de materials autòctons de la zona. D 0   

3.8 Integració de l’obra en l’entorn (impacte visual): 
tipologies 
estructurals, materials, excavacions i terraplens, 
reblerts, etc. 

D 3   

3.9 Ús de materials prefabricats. D 2   

3.10 Els productes utilitzats en obra classificats com a 
perillosos han d’anar acompanyats de la fitxa de 
seguretat corresponent, de la informació suficient per 
tal de poder prendre les mesures adients de seguretat 
per a la protecció de la salut i del medi ambient tal 
com estableix l’art. 13 del RD 255/2003 modificat pel 
RD 717/2010 

D 3 X Si 

3.11 Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels 
usos industrials a ferrocarrils i transport d’energia 
elèctrica i 
telecomunicacions, tal com estableix l’ordre 
PRE/2666/2002. 

D/X 3 X Si 

3.12 Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les 
contenen, tal com estableix l’ordre de 7 de desembre 
de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 

D/X 3 X Si 

1406/1989. 

 
 
 
 

4 ATMOSFERA  

 Aspecte  D/X  Valoraci
ó 

 Aplica 
 

Aspecte de 
compliment 
obligat per la 
legislació vigent 

4.1 Identificació de les fonts de soroll externes durant l’ús, 
preveient mesures per disminuir-les. Mapa de capacitat 
acústica de la zona 

D 3 D Si 

4.2 Disposició d’elements que generin poca emissió 
acústica un cop l’obra estigui acabada (utilització de 
paviments sonoreductors, instal·lació de passos zebra 
elevats i sistemes reductors de velocitat, tapes de pous 
de registre col·locades correctament...) 

D/X 1 X  

4.3 Ús de maquinària i equips de baixa emissió acústica, tal 
com 
estableix el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de 
juny, de protecció contra la contaminació acústica. La 
maquinària d’obra ha de portar l’etiquetatge CE; 
indicació de nivell de potència acústica garantit i anar 
acompanyada de la declaració CE de conformitat 

X 3 X Si 

4.4 Anàlisi del impacte sobre l’atmosfera: impacte lumínic 
al dissenyar les “lluminàries” , tal i com estableix la Llei 
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

D 3 D Si 

4.5 Establiment de condicions tècniques de disseny, 
d’execució i de manteniment de les instal·lacions 
d’enllumenat exterior amb la finalitat de millorar 
l’eficiència i l’estalvi energètic, la disminució de les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle, limitar la 
resplendor lluminosa nocturna o contaminació 
lluminosa, i reduir la llum intrusa o molesta. (R.D. 
1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07) 

D 3 D Si 

4.6 Controlar les emissions de substàncies tòxiques 
evaporades en emulsions, betums, projeccions de 
poliuretà, etc. 

X 1   

4.7 Substituir acabats amb emissions COV. Les pintures, els 
dissolvents i els adhesius emeten compostos orgànics 
volàtils (COV) que són una font de contaminació 
interior als edificis i perjudicials per a la salut 

D/X 2 X  

4.8 Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies 
elèctriques aèries i elements físics estàtics existents al 

D/X 3 D/X Si 
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llarg del traçat (carreteres, edificis, arbres, etc.), tal com 
estableix el Reglament ITC-BT-06. 

4.9 Disminuir la pols generada per l’obra (enderrocs, 
moviments de terres, circulació de maquinària, 
materials que el vent pot arrossegar) 

X 2 X  

4.10 Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació 
propera a una zona forestal d’un municipi declarat d’alt 
risc d’incendi forestal pel Decret 64/1995 de 7 de març. 
(Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit 
d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

D 3 D Si 

4.11 Utilització de materials de mínim impacte ambiental, 
tenint en compte el seu cicle de vida (procés de 
fabricació, el lloc de procedència, les possibilitats de 
reutilització i reciclabilitat) i la petjada d’emissions de 
CO2 durant aquest. 

D 1   

4.12 Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta 
que indica que estan autoritzats conforme el RD 
2163/1994 i s’han d’utilitzar seguint les instruccions 
d’aquesta etiqueta. 

X 3 X Si 

 
 

5 SÒL I SUBSÒL      

 Aspecte  D/X  Valoraci
ó 

 Aplica 
 

Aspecte de 
compliment 
obligat per la 
legislació vigent 

5.1 Avaluació de l’activitat de moviment de terres: sobrants 
i préstecs. Suggeriment dels destins de les terres 
sobrants i els punts d’obtenció de préstec tenint en 
compte la distància a l’obra i contemplant la possibilitat 
d’aprofitar materials d’obres properes, tal com estableix 
el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de 
construcció i demolició. 

D/X 2 X Si 

5.2 Manteniment de la connectivitat dels camins 
“catalogats” que es poden interceptar (senders, vies 
pecuàries i camins de transhumància, carrils bici, vies 
verdes, etc.) 

D 0   

5.3 Reserva de la primera capa de sòl superficial, durant 
l'esbrossada, per a la revegetació posterior. 
(Aprofitament de la capa de terra vegetal). 

D 0   

5.4 Comptabilització dels volums excavats per minimitzar 
els sobrants de terra, tal com estableix el R.D. 
105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de 
construcció i demolició 

D/X 3 D/X Si 

5.5 Planificació de les activitats complementàries en punts 
on l’impacte ambiental sigui mínim: aplecs de terra, 
accessos, dipòsits de materials. 

D/X 2   

5.6 Minimització de l’erosió i rehabilitació de l’alteració 
produïda per l’obra i les obres complementàries, 

D 0   

sobretot en zones que s'han desforestat 

5.7 Es prohibeix l’abandonament, l’abocament i l’eliminació 
incontrolada de residus i tota mescla o dilució de 
residus (olis, greixos, gasoil i altres residus de l’obra), tal 
com estableix la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus 
i sòls contaminats. 

D/X 3 X Si 

5.8 Fer ús de lavabos químics quan no es puguin connectar 
amb la xarxa de clavegueram 

X 3 X  

5.9 Reutilització i reciclatge de materials a l’obra. D/X 1   

 
 

6  HIDROLOGIA  

 Aspecte  D/X  Valoraci
ó 

 Aplica 
 

Aspecte de 
compliment 
obligat per la 
legislació vigent 

6.1 Inventari i preservació dels sistemes aquàtics superficials 
afectats protegits i no protegits. (Es mantenen les 
condicions del flux, cicles de sedimentació - erosió, 
drenatge superficial, cabals ecològics, índexs de qualitat) 
(Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit 
d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

D 3 D Si 

6.2 Inventari i protecció dels sistemes aquàtics subterranis 
afectats, protegits i no protegits. Prevenció de 
fluctuacions extraordinàries com a conseqüència de 
l’execució de l’obra (ruptura d’aqüífers, modificacions de 
flux, variació de la permeabilitat del terreny, etc.). (Annex 
núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació 
i situació prèvia i FM 730.02.03). 

D 2 D Si 

6.3 Inventari i preservació dels sistemes aquàtics superficials 
o subterranis. S’eviten els canvis en la qualitat, quantitat 
i drenatge de les aigües durant la construcció i durant 
l’ús (contaminació, disminució de cabals, infiltracions, 
etc.). Avaluació de l’augment del risc d’inundació 

D 1   

6.4 Anàlisi de les possibles fonts de subministrament d’aigua 
pel reg (del freàtic, reutilització d’aigua de pluges, 
reutilització d’aigua depurada provinent d’estacions 
depuradores de residuals 

D 0   

6.5 Consideració de plantacions amb espècies vegetals que 
minimitzin el consum d’aigua. 

D 3 D  

6.6 Disseny de zones verdes de manera que es faciliti la 
retenció d’aigües pluvials i la laminació d’aquestes abans 
d’anar a la xarxa de clavegueram. 

D 1   

6.7 Minimització de les àrees a pavimentar amb materials de 
baix grau de permeabilitat per tal de mantenir un sòl 
permeable 

D 0   

6.8 Es prohibeix l’abocament directe o indirecte d’aigües i de 
productes residuals (formigons, pintures, desencofrants, 
etc.) susceptibles de contaminar el domini públic 

D/X 3 X Si 
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hidràulic (aigües superficials, subterrànies, corrents 
naturals, llacs, aqüífers..), tal com estableix la Llei 
d’Aigües (Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 2 de juliol) 

6.9 Es prohibeix l’abocament de residus al domini públic 
marítim-terrestre (mar, ribera...), exceptuant quan 
aquests siguin utilitzables com rebliments i estiguin 
degudament autoritzats, tal com estableix la Llei 
22/1988, de 28 de juliol, de Costes. 

D/X 3 X Si 

6.1
0 

Avaluació i minimització del consum d’aigua de les 
diferents unitats d’obra. 

X 2   

6.1
1 

Garantir el drenatge de l’aigua tant en fase d’execució 
de l’obra com en fase d’obra acabada 

D/X 3 D/X  

 
 

7 ENERGIA  

 Aspecte  D/X  Valoració  Aplica 
 

Aspecte de 
compliment 
obligat per la 
legislació vigent 

7.1 Minimització del consum energètic, utilitzant materials 
de baix consum i promovent l’ús d’energies renovables. 

D 0   

7.2 Seguiment, programació i avaluació de les tasques per 
tal de 
minimitzar els consums energètics. 

D/X 2 D/X  

 
 

8 FLORA I FAUNA  

 Aspecte  D/X  Valoració  
Aplica 

 

Aspecte de 
compliment 
obligat per la 
legislació vigent 

8.1 Identificació, enumeració i conservació de les 
comunitats vegetals i/oanimals protegides i els espais 
d’interès natural (PEIN’s, ZEPA, LIC,HIC, xarxa natura 
2000, etc.) que puguin afectar-se. (Annex núm.1 del FM 
730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i situació 
prèvia i FM 730.02.03). 

D 3 D Si 

8.2 Identificació, enumeració i conservació de les 
comunitats animals afectades, protegides i no 
protegides. 

D 0   

8.3 Manteniment de la connectivitat entre els hàbitats 
afectats per la infraestructura. Fer que l’obra sigui 
permeable a la fauna. 

D 0   

8.4 Ordenació de l’àmbit d’actuació tenint en compte els 
ecosistemes existents (hàbitats, zones de preferència, 
biodiversitat d’espais, etc.): minimització de la 
destrucció vegetal, les zones pavimentades, les 
afectacions a aigües subterrànies i superficials, 
revegetació amb espècies vegetals autòctones, etc. 

D 2   

8.5 Minimització de l'impacte dels sistemes constructius de 
les estructures i de les activitats i de les instal·lacions 
associades (lluminàries, estacions transformadores, etc. 

D 2 D  

8.6 Planificació dels accessos a l’obra reduint la zona a 
desforestar i les molèsties a la fauna 

D/X 0   

8.7 Disminució de la presència antròpica fora de la zona 
afectada per l’obra 

D/X 1   

8.8 Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació 
propera a una zona forestal d’un municipi declarat d’alt 
risc d’incendi forestal pel Decret 64/1995 de 7 de març. 
(Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit 
d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03 

D 3 D Si 

 
 

9  PAISATGE  

 Aspecte  D/X  Valoració  
Aplica 

 

Aspecte de 
compliment 
obligat per la 
legislació vigent 

9.1 Preveure i reduir l’alteració temporal del paisatge D 3 D  

 
 
 
04.- DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES MESURES MEDIAMBIENTALS APLICADES 
 
Aquest projecte es realitza en un entorn urbà i té com a prioritat millorar l'urbanització de la plaça, obrint la 
possibilitat de dotar al barri d'un espai que reforci la relació veïnal i la identitat de la zona, recollint i 
potenciant els seus valors com a mirador privilegiat, la forta imatge urbana actual i la singularitat d'una gran 
part dels edificis que la configuren. Les actuacions recollides en aquest projecte volen contribuir a la millora 
de la qualitat d'aquest àmbit a partir de la revisió de l'accessibilitat, la distribució dels accessos, l'altimetria 
de l'espai públic, l'evacuació de les aigües pluvials, els materials de pavimentació, el mobiliari i la vegetació. 
 
Les actuacions previstes al projecte no suposen cap agressió al medi natural, ans el contrari, milloren la 
qualitat de l'espai públic de la ciutat. 
 
El projecte es realitza prioritzant el compliment de les mesures mediambientals vigents d'aplicació i 
adoptant  solucions constructives, essent sensible amb el lloc on s’integra mitjançant un llenguatge 
arquitectònic que permet integrar runes generades en el procés d’execució de les obres en la fase de 
moviment de terres i demolició d’elements petris del mateix emplaçament. 
 
A tal efecte es puntualitzen totes les solucions constructives que donen forma al projecte concebut a fi i 
efecte de poder tractar el màxim de residus reciclables i poder minorar al màxim l’impacte mediambiental. 
 
A continuació es detallen les propostes mediambiental plantejades. 
 
Moviments de terres.- 
Els moviments de terres a efectuar són de poca entitat, ja que les rasants inicials s'ajusten molt a les 
proposades. En el comput total s'ha de fer un desmunt de terres de 1175,88 m³ , resultant majorment del 
desmunt de les caixes de pavimentació i rases d'instal·lacions.  
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Pavimentació 
La pavimentació del projecte es planteja de pedra natural, per tant no és preveu la utilització de paviments 
asfàltics. 
Les subbases proposades al projecte tindrà com a mínim com a mínim un 10 % de material provinent de 
reciclatge. 
 
Enllumenat. 
L'enllumenat proposat s'adaptarà a la normativa vigent, assolint nivells lumínics inferior als establerts, per 
intentar reduir al màxim la contaminació lumínica. 
També en aquest sentit no es col·locaran lluminàries que no dirigeixin la llum cap a l’hemisferi superior. 
Per minimitzar els consums elèctrics s'equiparan les lluminàries amb làmpades tipus leds i el armari de 
comandament estarà equipat amb reductor de flux en capçalera per baixar els nivells lumínics a certes hores 
de la nit reduint així la contaminació lumínica i el consum. 
 
Jardineria.- 
El projecte parteix d’una premissa essencial, de no danyar les espècies arbòries existents, per la qual cosa es 
preveu el trasplantament dels arbres que no s'ajusten a la nova geometria proposada (2 exemplars de 
Washingtonia Robusta), a més es vol integrar en el mateix procés constructiu tots aquells residus orgànics i 
inorgànics que es generen en el procés d’execució del projecte. 
 
Es proposa la plantació de 9 exemplars de LiriodentronTulipiferaper tal de millorar la qualitat ambiental i 
paisatgística del l'espai públic. Aquesta espècie s'haescollit per la seva capacitat d'adaptació a les condicions 
climàtiques de l'emplaçament, i sobretot per la seva baixa necessitat de reg pel seu creixement. 
 
S'ha implantat un sistema de reg per degoteig de manera que es pot regular perfectament els cabals d'aigua 
a les necessitats de l'espècie, amb el conseqüent estalvi en el consum d'aigua. 
 
Si en el treballs de moviment de terres es trobés terra vegetal es proposarà la seva reutilització.  
 
 
05. CRITERIS GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Es considera prioritari en l'adaptació de mesures mediambiental la realització d'una bona gestió del residus 
generats en la fase d'enderrocs i moviments de terres com en la fase de construcció de la nova urbanització. 
 
A continuació s'adjunta la memòria de gestió de residus con les fitxes del residus resultants. 
 
 
5.1. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
1. Neteja i obres complementàries 
 
Un cop finalitzada la desconstrucció cal dur a terme la neteja de la totalitat del solar per tal de deixar-lo 
preparat per a una futura nova construcció o urbanització. Quan el sòl hagi estat en contacte amb 
productes tòxics o contaminants, cal aplicar-hi un tractament especial per inertitzar-lo. 
 
Es preveu la retirada dels elements urbans existents (pilones, papereres, bústia de correus, cabina de telèfon, 
enllumenat, baranes...) per poder realitzar les obres. No obstant, es preveu la reubicació dels contenidors, la 
bústia i 4 semafors,a més de la instal·lació de nou mobiliari urbà, per tal de deixar l’entorn en l’estat que 
presentava abans d’iniciar l’obra. 
 

 
2. Mesures de minimització i prevenció de residus 
 
Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus 
produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la 
quantitat. 
 
Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera 
imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més 
adequades per a la nostra obra d’acord  amb: 
 
L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 
La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
 
Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com 
a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de tendir, per aquest ordre, a la 
reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. 
 
Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició ha 
d’estar formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials 
(aquests sempre han d’anar separats de la resta). 
 
En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció d’absorbir 
part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors 
de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 
 
Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de 
construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra 
amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu 
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb 
les característiques físico-químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra 
on s’ha produït. 
És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que 
permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 
 
 
Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 
El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les 
tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 
La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in situ dels 
residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat de portar a 
l’abocador. 
Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden contenir. 
Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, separació, 
transferència o de dipòsits controlats). 
 
Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per mitjà 
d’un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a fer 
paviments i seccions de ferms. 
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Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del material en 
funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament de 
material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material. 
Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase de la 
seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o valorar la possibilitat de 
portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les característiques demanades. 
 
 
 
 
3. Gestió segons tipologia de residu. No Especials 
 
Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen 
restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. 
 
Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació selectiva i el 
nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu i de l’espai 
de l’obra. 
 
Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus 
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot 
ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques 
fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a  la mateixa obra on s’ha produït. 
 
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per 
requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a 
instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor 
autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 
 
La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994, de 26 
de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel Decret 161/2001, de 12 
de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es destinin a l’abandonament. 
 
La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel qual es 
regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició. 
 
No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que puguin reutilitzar-se 
in situ o bé en una altra obra autoritzada. 
 
Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor o bé en varis 
contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 
 
La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 
 
Contenidor de residus inerts 
 
Runes. LER 170107 
Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les runes i 
restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus. 
 

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de formigó, 
maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de la gestió de la runa i 
restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny. 
 
Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes. 
 
 
Terres no aptes. LER 170504 
Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no aptes 
s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 
 
S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta 
bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, es 
reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra. 
 
Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 
 
 
Vidre. LER 170202 
Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 
Generalment s’originen en obres d’edificació. 
 
Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 
 
Contenidors de residus no especials 
 
Ferralla. LER 170407 
Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col·locació d’armadures metàl·liques en 
estructures. 
Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla, cal 
transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió. 
 
Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 
 
 
Fusta. LER 170201 
S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del transport 
de materials (palets). 
Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com a 
residus especials i el seu codi és LER-170204.   
 
S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta amb 
destinació a un gestor autoritzat. 
 
Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible. 
 
 
Paper i cartró. LER 200101 
Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 
 
S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de desembalatge. 
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Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de 
compostatge. 
 
Plàstics. LER 170203 
Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són reciclables els 
residus d’embalatges i  bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no especials barrejats. 
 
S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge. 
 
Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor 
autoritzat. 
 
 
PVC  (Plàstics). LER 170203 
Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor autoritzat (no es 
pot barrejar amb la resta de plàstics). 
 
S’originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d’impermeabilització de cobertes i fusteria 
de PVC. 
 
Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals). 
 
Mescles bituminoses. LER 170302 
Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 
 
S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses. 
 
Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques. 
 
Fibra de vidre. LER 170604 
Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 
 
Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent 
funcions d’aïllant. 
 
Gestió: Deposició de residus no especials. 
 
 
Pneumàtics. LER 160103 
Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. 
 
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 
 
Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no especials i 
condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats. 
 
 
Residus biodegradables. LER 200201 

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i replanteig a les 
obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de l’Administració local. En aquest 
cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per evitar incendis. 
En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent. 
 
Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en abassegaments o en un 
contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat. 
 
 
Materials absorbents.  LER 150203 
La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats 
accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures. També en 
aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar peces. 
En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu que 
s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com a residus 
especials i el seu codi és LER- 150202. 
 
Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per evaporació. 
Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor autoritzat. 
 
 
Llots de bentonita. LER 170504 
Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb cisternes per 
gestors autoritzats. 
 
La bentonita s’utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. És possible la seva 
reutilització en diferents fonamentacions de la mateixa obra. 
Aquesta fitxa inclou també la gestió dels llots de perforació. 
 
Gestió: Utilització en la construcció i en el rebliment de terrenys. Possible tractament fisicoquímic i deposició 
en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 
 
Tòners d’impressió. LER 080318 
Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat 
 
Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. 
S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra. 
 
Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials. 
 
 
Restes de menjar. LER 200108 
S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 
 
Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida 
d’escombraries. 
 
Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 
 
Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el número de contenidors 
en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a separar, és considera 
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una correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de residus inerts, un de ferralla, un de fusta 
i finalment un contenidor de barreja de residus no especials. També s’aconsella disposar, a prop de les 
casetes d’obra, d’uns petits contenidors de residus orgànics per als treballadors, i d’uns  de paper i residus 
informàtics a prop de les oficines. 
 
Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les empreses 
subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri). 
 
 
4. Gestió segons tipologia de residu. Especials 
 
S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició química i de les 
seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són perilloses per a la salut i/o per al 
medi ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de degradar per la natura, 
amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de temps; altres, en 
degradar-se produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. Per tot això, aquests residus 
requereixen una consideració i un tractament especial. 
 
En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillós tot aquell 
que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així com els recipients i envasos 
que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa comunitària i els 
que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la normativa europea o en convenis 
internacionals. 
 
Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, 
abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu. 
Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haurà de demanar 
permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de permanència. Per aquest motiu, aquest 
tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la data del seu 
emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més: 
 
- El codi d’identificació del residu. 
- El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 
- La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 
 
Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne la 
gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc. 
 
S’adoptaran les mesures següents: 
El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit. 
S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb aigua o 
altres residus no oliginosos, han d'estar en instal·lacions que permetin la conservació fins a la seva recollida, 
gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades. 
Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil. 
Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol vessament 
no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials absorbents a l'obra. 
 
A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu : 
 
 
Residus productes químics perillosos. LER 160506 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha d’assegurar 
que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els continguts. 
 
Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, detergents, 
coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat s’inclouen residus com 
tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per acabats de formigó, 
líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes d’aquestes 
característiques que hi ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant per 
determinar-ne la gestió. 
 
Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració d’altres 
materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 
 
 
Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 
S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En aquest apartat 
s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de formigó, 
desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. 
 
Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, 
reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament previ a disposició del 
rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 
 
 
Aerosols. LER - 150111 
Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 
Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les 
referències. 
 
Gestió: Tractament específic. 
 
 
Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 
Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 
Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar degudament. 
 
Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de l’obra. 
Gestió: Regeneració d’olis minerals. 
 
 
Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Bàsicament es 
generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 
 
Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, 
reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de residus 
especials i incineració de residus no halogenats. 
 
 
Filtres usats d’oli. LER 160107 
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CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus especials de 
manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als residus especials, no obstant, a 
l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que els identifiquen i caldrà 
senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus especials. 
 
 
6. Destí dels residus segons tipologia 
 
El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual no hi ha 
una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les característiques de cada 
residu, el volum, la procedència i el cost de tractament, així com les possibilitats de recuperació i 
comercialització i l’existència de directrius administratives. 
Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus radioactius; com 
que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb l’únic objectiu de 
disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació. 
 
Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 
Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin sigut sotmesos a 
alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus inerts, el tractament dels 
quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i enderroc, el tractament dels quals no 
contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de 
valorització, ni a reduir els perills per a la salut humana o el medi ambient. 
En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del paràgraf 
anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en poblacions aïllades que 
compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 del Reial Decret 1481/2001, de 27 
de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, sempre que 
l’abocador es destini a l’eliminació de residus generats únicament en aquesta població aïllada. 
 
Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que ofereixen aquesta 
informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de Catalunya (www.arc-cat.net) ofereix 
informació referent a les diferents instal·lacions de gestió autoritzades. 
 
Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions existents. 
Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, 
transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). 
 
Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus de la 
comunitat, 
Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres: 
 
 
La consulta pot realitzar-se de dues maneres: 
A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 
B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 
 
Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la 
comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden 
generar els documents següents: 
 
-Fitxes d’acceptació. 
-Fulls de seguiment. 

-Fulls de seguiment itinerant. 
-Justificant de recepció del residu. 
 
En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin autoritzats per 
l’autoritat corresponent.. 
 
A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de residus de 
construcció i demolició. 
 
Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió de residus 
i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions previstes a la 
normativa d’aplicació. 
Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran 
d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció facultativa. 
El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que s’hagi 
determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 
 
 
A continuació s'adjunta fitxa de definició de les accions de prevenció de residus en la fase de projecte 
 
 
FITXA PER A ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIO I PREVENCIO DES DE LA 

FASE DE PROJECTE 
SI NO 

1 S'ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra 
i per utilitzar-los al mateix emplaçament? 

  

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es 
munten a obra sense gairebé generar residus? 

  

3 S'han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la 
construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar? 

  

4 S'empren sistemes d'encofrat reutilitzables? 
 

  

5 S'han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la 
pròpia obra? 

  

6 S'ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, 
etx.) per minimitzar els retalls? 

  

7 S'ha dissenyat l'obra tenint en compte criteris de desconstrucció o 
desmuntabilitat? 

  

8 Des d'un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d'una forma 
global, s'han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la 
seva producció? 

  

9 Altres   

 
 
06.- ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS. 
 
En relació a la gestió, en el decret 201/1994 de 26 de juliol, els residus es classifiquen en tres grups 
diferents, identificats amb els que es produeixen en tres fases de la vida d’una construcció, és a dir, els 
originats per els moviments de terres i enderrocs, previs a l’obra, els originats en l’execució de la construcció 
i els resultants del seu enderrocament. Al cas que ens ocupa, es tindrà que gestionar els residus produïts 
pels treballs de moviment de terres i enderrocs i els generats per la construcció. 
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Els treballs contemplats en la execució de les obres són: 
 
 Extracció d'arbres 
 
 Enderroc d’elements petris d’urbanització preexistents. 
 
 Moviment de terres vegetals dins de la mateixa àrea d’actuació. 
 
 Desmuntatge de mobiliari urbà preexistent. 
 
 Explanació i compactació del terreny segons criteris de projecte 
 
 Realització de macats i  instal·lacions de clavegueram. 
 
 Instal·lacions d’enllumenat, reg d’espais vegetals, aigua,.. .. 
 
 Paviments en general. 
 
 Col·locació de mobiliari urbà. 
A continuació d'aquesta memòria s'adjunten com annex, les següents fitxes de residus de construcció 
generades pel modul de gestió de residus de l'ITEC. 
 
 
 Fitxa de volum dels residus. 
 Fitxa del pes dels residus. 
 Fitxa del pes dels materials 
 Fitxa volum dels embalatges 
 Fitxa pes dels embalatges 
 Fitxes resum pressupost 
 



   

       

 
PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR DE LA JONQUERA.    FASE II  JULIOL 2017 DOC 01 - 2 105 

 

A continuació s'adjunten fitxes justificatives dels residus especials 
 

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES 
ACTIVITATS D'ENDERROC 

Codi CER S'ha 
detectat? Quantitat 

  SI NO T m3 u.  

TERRES CONTAMINADES       

- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres 
contaminades) 170503      

AMIANT       

- Flocatge amb amiant d'estructures metàl·liques 170605      

- Proteccions individuals en l'eliminació d'amiant 170605      

- Calorifugat de canonades amb amiant 170605      

- Plaques de fibrociment amb amiant 170605      

- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605      

- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605      

- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605      

- Paviments vinílics que contenen amiant 170605      

RESIDUS D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS       

- Equips d'aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211      

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA       

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121      

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ       

- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204      

- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir 
substàncies perilloses       

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB 170902      

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
mesclats) que contenen substàncies perilloses 170903      

 
 

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE 
NOVA CONSTRUCCIÓ 

Codi CER S’utilitzen? 

  SI NO  

RESIDUS D’ENVASOS, ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA, MATERIALS DE 
FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ    

 

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles 150101   
 

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O L’ELIMINACIÓ DE PINTURA U 
VERNÍS    

 

- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics 
o altres substàncies perilloses 080117   

 

- Residus de decapants o desenvernissants 080121   
 

- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses 080111   

 

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ 
(FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE    

 

- Dissolvents 
070103 
070403 
070404 

  
 

RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS I SEGELLANT    
 

- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres 
substàncies perilloses 080409   

 

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ SINTÈTIC I FIBRES ARTIFICIALS    
 

- Residus que contenen silicones perilloses 070216   
 

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ    
 

- Restes de desencofrats 170903   
 

- Altres residus de construcció i demolició que contenen substàncies perilloses 170903   
 

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA    
 

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121    
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05.- OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
El projecte contempla la selecció i tria dels residus de construcció i demolició en origen per tal d'aconseguir 
un millor reciclatge. A partir dels volum i pes dels residus generats a l'obra s'establirà els residus que han de 
tenir una gestió per separat per tal de poder-los transportar a una central de reciclatge. 
A continuació s'adjunten una fitxa on es defineixen les materials que s'han de gestionar separadament dins i 
fora de  l'obra. 
 

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

  

1 Separació segons tipologia de residu Tipus de material SI NO  

  Formigó >160T    

  Materials ceràmics >80T    

  Metalls >4T    
  Fustes >2T    
  Vidres >2T    

  Plàstics >1T    

  Papers i cartrons >1T    

  Residus especials    

  Inerts + no especials    

2 Reciclatge de residus petris inerts en la 
pròpia obra 

No es preveu el matxucament a l’obra, per posterior 
reutilització en la mateixa, de residus inerts petris. 

 

3 Senyalització dels contenidors Contenidors a senyalitzar en funció del tipus de residu 
contingut, segons amb la recollida selectiva pervista. 

 

 Inerts   

 
 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
Codis CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els 
dipòsits de terres i runes) 

 

 No especials barrejats   

 
 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-
guix, etc. 
Codis CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... 
(codis admesos en dipòsits de residus no especials) 

 

  Fustes Ferralles Papers Plàstics Cables el.  

  

    

 

 Especials   

 
 

Codis CER: en funció del tipus de residu. 

 

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 
 

 

4 DESTÍ DELS RESIDUS SEGONS 
TIPOLOGIA 

Identificació dels recicladors, plantes de transferència i/o dipòsits 
propera a l’entorn de l’obra on es proposen gestionar els residus 
de la construcció: 

  Quantitat estimada Gestor Observacions 

 Inerts T M3 Codi Nom  
 Reciclatge 485,37 961,04 E-600.99 MASSACHS  
 Planta de transferència      
 Planta de selecció      
 Dipòsit      
 Residus no especials T M3 Codi Nom  

 Reciclatge de metall 0,71 29,61 
E-600.99 MASSACHS Triatge de residus a 

càrrec del gestor en 
planta de selecció. 

 Reciclatge de fusta 3,42 5,68 E-600.99 MASSACHS  
 Reciclatge de plàstic 159 2,08 E-600.99 MASSACHS  
 Reciclatge paper-cartró 1,00 1,00 E-600.99 MASSACHS  
 Reciclatge d’altres      
 Planta de transferència      
 Planta de selecció      
 Dipòsit      
 Residus especials T M3T Codi Nom  

 Instal·lació de gestió de residus 
especial    

Ecològica, 
ibèrica y 

mediterrànea 
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07. FIANÇA RESIDUS 
 
La fiança de residus, segons els paràmetres obtinguts en aquest estudi inclosos a les fitxes corresponents, i 
calculada a la taula annexe, 20.661,30 � 
 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
CÀLCUL DE FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010 

 

Per les característiques del projecte, de cóm se executarà l' obra i dades les operacions de 
minimització descrites en el present estudi, el càlcul inicial, a efectes de càlcul de la fiança, s'estima 
la següent: 

 

 
 

 Previsió inicial segons projecte 

Total excavació 2037,69Tn  

Total construcció 25,00 Tn  

 
 

Minimizació segons operacions descrites 

Total excavació 0,00 Tn  

Total construcció 0,00 Tn  

 
 

 Previsió de l'Estudi 

Residus d’excavació 2037,69Tn  

Residus de construcció 25,00Tn  

 
 

 Càlcul de la Fiança 

Residusd’excavació 2037,69Tn 11,00 �/Tn 22.414,57 �  

Residus de construcció 25,00Tn 11,00 �/Tn 275,00 �  

 Volum total dels residus 2.062,69Tn  

 Total fiança 22.689,57 �  

 
 
 

 
 
II-.PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
 
II.01.-Documents que defineixen l'estudi de gestió de residus 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, de 1 de febrer, sobre ‘‘OBLIGACIONS DEL 
PRODUCTOR DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ ’‘, l'Estudi de Gestió de Residus de la 
construcció i demolicions tindrà que formar part del Projecte d'Execució d'Obra, tenint de ser coherent amb 
el contingut del mateix i recollir les mesures  per gestionar els residus i procediments per tal de reduir-los 
reutilitzar-los o gestionar-los dintre o fora de l’obra, contenint com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva de la identificació dels residus que es vagin a generar en l’obra, la seva avaluació i 
codificació d’acord a la llista europea de residus; les mesures per a la prevenció de residus en obra; les 
operacions de reutilització, valoració o eliminació al que seran sotmesos els residus generats en obra. 
 
Plec: Les prescripcions, normes legals i reglamentaries aplicables, del Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars del projecte, en relació amb els aplecs, manipulació, separació i, si és el cas, altres operacions de 
gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l’obra. 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició de les zones 
proposades per a la classificació prèvia en obra dels residus de construcció i demolició. 
 
Amidaments: De totes les unitats o elements de gestió dels residus a l’obra  que hagin estat definits o 
projectats. 
 
Pressupost: Quantificació i valoració de cada activitat, i del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i 
execució de l'Estudi de Gestió de Residus. 
 
 
II.02.-Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
L'Estudi de Gestió de Residus forma part del Projecte d'Execució d'obra, havent d'ésser cadascun dels 
documents que l'integren, coherent amb el contingut del Projecte, i recollir la proposta de gestió, 
reutilització, avaluació o eliminació dels residus estimats que comporti la realització de l'obra, en fase de 
projecte, i les mesures preventives para la seva reducció, separació i classificació, d’acord al compliment per 
part del posseïdor dels residus de la obligació establerta en l’apartat 5 de l’article 5 del R.D. 105/2008. 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Gestió de Residus són documents 
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat 
modificacions degudament autoritzades. 
Posteriorment els Plànols podran ser objecte d’adaptació a les característiques particulars de l’obra i els seus 
sistemes d’execució, previ acord amb el Director de l’Obra. 
La resta de documents o dades de l’Estudi de Gestió de Residus són informatius, i estan constituïts per la 
Memòria Descriptiva, amb tots els seus apèndixs, els Detalls Gràfics, els Amidaments i el Pressupost Parcial. 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi de 
Gestió de Residus, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se 
subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el 
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà 
al·legar, ni introduir al seu Pla de Gestió de Residus, cap modificació de les condicions del Contracte en base 
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a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareixen a algun document 
contractual. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Gestió 
de Residus. 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure-les 
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el 
que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen 
prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si 
hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Gestió de 
Residus, quedin suficientment definides les unitats de Gestió de Residus corresponent, i aquestes tinguin 
preu al Contracte. 
 
 
II.03.-Definicions i competències dels agents del fet constructiu. 
 
D’acord amb l’article 2 del R.D. 105/2008, de 1 de febrer, s’estableix la definició de les parts que, als efectes 
d’aquest real decret,intervenen i estan obligats a prendre decisions ajustant-se als seus continguts: 
 Controlar els residus de construcció i demolició en totes les fases de les obres. 
 Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 
 Tenir en compte l'evolució de la tècnica .per tal de adaptar les activitats de les obres, mètodes de 
treball i de producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes dels residus. 
 Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació amb instruccions col·lectives als 
treballadors respecte a l'organització de la feina, les condicions de treball, i la influència dels factors 
ambientals al treball, tots relacionat amb la fase de producció de residus de construcció i demolició. 
 
II.04.-Productors de residus de construcció i demolició (promotor). 
 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Promotor: 
- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; 
en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de residu la persona física 
o jurídica titular del bé immoble  objecte d’una obra de construcció o demolició. 
- La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia, 
que ocasioni  un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 
- El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o 
demolició. 
 
 
II.05.-Obligacions i competències del promotor en matèria de gestió de Residus de la construcció i 
demolicions: 
 
Complementari als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor haurà: 
 
 Incloure en el projecte constructiu de l’obra un Estudi de gestió de residus de construcció i demolició, si 
es el cas, amb el contingut següent, previst a l’article 4 del RD 105/2008 : 
o L’estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics dels residus de construcció que es 
generaran en l’obra, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, 
de 5 de febrer. 
o Les mesures de control de la producció de residus en l’obra objecte del projecte. 
o Les operacions de re-utilització, valoració o eliminació a que es destinaran els residus que es generin 

en l’obra. 
o Les mesures per a la separació dels residus en obra, i compliment per part del posseïdor dels residus 
(contractista). 
o Plànols, si es el cas, de les instal·lacions previstes per l’aplec, manipulació, separació dels residus dintre 
de l’obra. 
o Les prescripcions que son d’aplicació dintre del Plec de prescripcions tècniques particulars del 
projecte, referents als aplecs, manipulació i separació, si es el cas, dels residus de construcció generats 
dintre de l’obra. 
o Una valoració, si es el cas, del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que 
formarà part del pressupost del projecte en capítol independent. 
o  
2. Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment produïts 
en la seva obra han segut gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a una instal·lació de eliminació pel 
seu tractament d’un gestor de residus autoritzat, d’acord als criteris establerts en aquest R.D. 
 
 
II.05.01.-Posseïdor de residus de la construcció i demolició (constructor): 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Constructor: 
La persona física o jurídica  que tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la 
condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que 
executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors 
autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per 
compte aliè. 
 
 
II.05.03.-Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolicions 
 
El Contractista haurà presentar al Promotor un Pla de Gestió de residus de construcció i demolició que es 
vagin a generar en l’obra, amb el contingut previst a l’article 4.1 i l’article 5 del RD 105/2008.Aquest Pla de 
Gestió es basarà en les descripcions i contingut del Estudi de Gestió de residus del projecte i haurà ser 
aprovat pel Director de l’Obra i acceptat per la propietat. 
Una vegada acceptat, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra. 
En el cas que el posseïdor (Contractista) dels residus de construcció i demolició no els gestioni per sí mateix , 
restarà obligat a entregar-los a un gestor residus autoritzat amb l’aportació de la documentació, certificats 
acreditatius i obligacions que determina l’article 5.3 del RD 105/2008. 
 
 
 
II.05.04.-Coordinador de seguretat i salut en obra 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en obra serà als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació 
acadèmica en Construcció. 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos 
en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
Dintre de les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, derivades 
de l’activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
 En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents 
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tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament, referides a les 
operacions de re-utilització de residus i la seva gestió. 
 En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball. 
Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construcció i demolicions, per garantir 
que els Contractistes, i, si n’hi ha del Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera 
coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o 
activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, a on es tingui previst les separacions de les fraccions 
dels residus en la pròpia obra, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o 
zones de desplaçament o circulació. 
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
 El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius 
necessaris per a la reducció de residus en l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar 
a la seguretat i la salut dels treballadors. 
 La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses (residus especials). 
 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació a monodipòsit dels residus i deixalles. 
Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball en la fase de 
producció i gestió dels residus. 
Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i zones de classificació i separació 
dels residus les persones autoritzades. 
A més a més, el Coordinador de Seguretat i Salut tindrà en compte els continguts de la Memòria de  
l’Estudi de Seguretat i Salut, concretament els  apartats següents: “19.- Àrees Auxiliars, 19.1 Zones 
d’apilament”, “20. Tractament de residus”, “21. Tractament de materials i/o substàncies perilloses”, “21.1. 
Manipulació”, “21.2. Delimitació/condicionament de zones d’apilament”. 
 
 
02.05.05 Director de l’obra. 
 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Director d’Obra: 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra, dirigeix el desenvolupament 
de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que 
el defineix, la llicencia constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb 
l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. 
 
Competències del director d’obra en matèria de gestió de residus. 
 
 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament l’existència prèvia 
de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista. 
 Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvolupi l’Estudi de Gestió de Residus del 
Projecte. El Contractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització 
en el Pla de Gestió de Residus i presentar-los a l’aprovació del Director de les obres. 
 Verificar l’influencia de les condicions ambientals en la realització dels treballs de demolicions i 
moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de Residus. 
 Disposar de la documentació, a exigir al Contractista, que acrediti que els residus de construcció i 

demolició realment produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a una 
instal·lació de valorització o de eliminació per al seu tractament per un gestor de residus autoritzat, per tal 
de incloure-les en la documentació de final d’obra. 
 Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió de residus 
que siguin preceptius. 
 Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, 
amb la documentació i certificats que foren perceptius. 
 
 
II.06.-Condicions econòmiques 
 
II.06.01.-Criteris d'aplicació 
 
L’ Art. 4,a), punt 7º del R.D. 105 / 2008, de 1 de febrer, senyala que s’ha d’incloure al Estudi de Gestió 
(E.G.R.) una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició que formarà part 
del pressupost del projecte en capítol independent, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolicions 
(E.G.R), haurà de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com 
a la valoració unitària d’elements, amb referència al Quadre de Preus sobre el que es calcula. Sols podran 
figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
Les condicions de pagament i amidament de les partides de la gestió de residus queden explicades en el 
capítol pertinent del plec de condicions general del projecte. 
 
 
II.06.02.- Definició i condicions de les partides d’obra 
 
Definició de les activitats considerades en l’estudi de gestió de residus: 
 
 
II.06.02.a.-CÀRREGA I TRANSPORT: 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de terres, material 
d'excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants, runes i de rebuig que es 
generen a l'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es re-
utilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
M3 Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit o centre 
de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió. 
M3 Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a 
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió. 
U  Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 
M3 Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment 
perillosos. 
M3 Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es re-utilitzaran. 
M3 Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l'obra en un lloc especialitzat, d'acord amb el tipus de 
residu. 
 
 
II.06.02.b.- CÀRREGA I TRANSPORT  DE  TERRES  I  RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 



   

       

 
PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR DE LA JONQUERA.    FASE II  JULIOL 2017 DOC 01 - 2 110 

 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
 
 
II.06.02.c.- RESIDUS ESPECIALS: 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
 
 
II.06.02.d- TRANSPORT A L’OBRA: 
 
Es defineix com el transport de terres i material d'excavació o del rebaix,  entre dos punts de la mateixa obra 
i lloc d’ús, o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la Direcció de l’Obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu 
plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la Direcció de l’Obra. 
Aquesta partida d’obra no està prevista com de gestió de residus, sinó que està inclosa en cada partida 
d’obra d’excavació en esbrossades, terres  vegetals, desmunts, rebaix i rases,  dintre del Pressupost de 
Execució Material de Projecte. 
 
 
II.06.02.e.- TRANSPORT A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE 
DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la Direcció de 
l’Obra no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat o fulla de seguiment per a cada servei, on s'indiqui el lloc 
d'abocament, la classificació del centre on s'ha fet l'abocament i la quantitat de material de cada tipus que 
s'ha abocat. 
 
 
II.06.02.f.- DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de disposar en un lloc adequat, 
legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d'aquell tipus de residu. El Contractista 
organitzarà i modificarà les vegades que siguin necessàries, les condicions a l’obra per tal de garantir 
aquesta classificació. 
 
 
II.06.02.g.- CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
Han d'estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de formigó, 
morters, ceràmica, banals, runes, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, papers i cartrons, etc., els 
metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, bateries de 
plom, etc..El Contractista organitzarà i modificarà, al seu càrrec, la disposició d’aquests contenidors o 
espais, per tal de garantir la seva perfecta classificació, sense contaminacions i l’espai suficient per a les 
maniobres de càrrega i transport a l’exterior de l’obra d’aquest contenidors o materials. 
 
 
II.06.03.a-. CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 

elements que calen per al seu desplaçament correcte i el que determini el gestor corresponent del dipòsit de 
residus autoritzat. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats. 
 
 
II.06.03.b-. RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
OLGA TARRASÓ 
Arquitecta 
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